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Анотація. В роботі висвітлюється вплив міфологізації туристичних
об’єктів на їх легітимність. Розглядається моральне значення їх міфологізації.
Ключові слова: міфологізація, легітимізація, мораль, аспект, туристичні
об’єкти.
Abstract. In this paper we describe the impact of tourist sites mythologizing
their legitimacy. We consider the moral significance of mythologizing.
Key words: mythology, legitimation, moral, aspect, tourist sites.
Однією із найважливіших галузей економічного спрямування – є
туристичний потенціал країни який містить етичні, історичні та естетичні
аспекти. Кожен із цих аспектів – є аксіологічною складовою загальної
привабливості туристичного об’єкту, його цінності та важливості. Як наслідок,
економічної вигоди від його утримання. Естетичні аспекти характеризують
зовнішній вигляд туристичних об’єктів та їх зміст в асоціативному значенні.
Історичні аспекти відбивають значення туристичного об’єкту, як пам’ятки
минулих подій, постають носіями інформації стосовно досвіду певного народу
чи спільноти, розкривають наслідки людських помилок та досягнень.
Поєднання історичного та естетичного в туристичному об’єкті зачіпає
важливе філософське питання – питання співвідношення форми та змісту. В
цьому співвідношенні об’єкт набуває свого морально-етичного значення. Не
останню роль у привабливості туристичного об’єкту відіграє його
міфологізація, яка часто приховує чи викривлює історичну правду та породжує
подвійні моральні стандарти. Важливого значення внутрішньому, історичному
змісту міфу надав французький соціолог та антрополог, засновник школи
структуралізму К. Леві-Строс. Він вважав, що міф утворює певну структуру,
яка є незмінною в часі, та поєднує минуле, теперішнє і майбутнє [2]. Тому так
важливо придивитись до туристичних об’єктів і тієї міфології якими вони
оповиті. Бо може виявитись так, що романтичний, міфологічний образ який
вони несуть не містить туристичного потенціалу, а створює лише ілюзію
економічної вигоди, яка програє з загально-стратегічної точки зору.
Романтичне значення міфів підкреслював, і німецький філософ Г. В.
Шеллінг, приділяючи велику увагу символізму який вони несуть. Мислитель
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вбачав в міфі раціональну складову, яка відбиває справжню реальність, хоч і в
символічному вигляді. Філософ передбачав поєднання міфу та науки [4],
втілення чого ми, і спостерігаємо у технологіях сучасної гібридної війни.
Сила міфів в тому, що породжуються вони миттєво і впливають на
підсвідомість. Наявність внутрішньої сакральної складової захищає міф від
руйнації. Саме тому розвінчані міфи продовжують своє існування. Прикладами
можуть слугувати деміфологізовані комуністичні та імперіалістичні об’єкти, які
і досі залишаються предметом захисту певного складу населення, не зважаючи
на моральні збитки що завдають. Їх наявність в країні яка знаходиться у стані
війни призводить до подвійних стандартів і руйнує країну з середини.
Міфологізація об’єктів надає їм легітимності в очах осіб що потрапляють
під вплив її дії. Використання міфів носить прикладний характер і активно
задіяне в бізнесі, військових та політичних технологіях, сучасних
інформаційних війнах тощо. Доктор філології, та експерт з інформаційної
політики Г. Почепцов, у своїй статті: „Сучасна міфологія: хто і як її
використовує”, показує схеми за якими діє міфологізація в різних напрямках.
Так, наприклад: „Бізнес у сферах реклами, брендування й піару працює за
моделлю приєднання своєї власної символізації до сильнішого символу” [3], що
дозволяє їх прирівнювати. Подібну модель міфологізації, за Г. Почепцовим,
використовують і політтехнологи. Дещо різниться військова модель, яка
спирається на нейрохімію, в основі якої полягає здатність відчуття емоцій,
болю, стресу тощо і впливає на прийняття рішень. Дослідження Kelland K.
Neuroscience the new face of warfare: experts, виявило: „Деякі типи наративів
сприяють виділенню хімічних речовин, що створюють у людини позитивне
відчуття, порівнюване з впливом невеликої дози кокаїну”[3]. Для цього
досліджувалось вплив фраз, речень інтонацій на емоційний стан людини. Що
підтвердило, що від форми і манери викладання залежить сприйняття міфу.
Сила міфів, також, полягає і в функціях які вони виконують. Регулятивна дія
міфів полягає в основі чисельних маніпуляцій: „Міф відіграє роль інстанції, яка
регулює поведінку індивідів. Одним із головних джерел міфів є засоби масової
інформації” [1]. Вони впливають на поведінку людини та контролюють її
свідомість. „Головна функція міфу в сучасних організаціях, які прагнуть іти за
духом часу, - орієнтувати на успіх” [1] – стверджує Вакулова Т.В. у своїй
статті: „Функції міфів у державному управлінні”.
Тож, міфи здатні утворювати, як руйнівну маніпулятивну дію, так і
орієнтувати на успіх. Відповідно збільшувати привабливість туристичних
об’єктів. Безперечно, вони є важливим легітимізуючим чинником. Разом з тим,
дискутивним залишається питання співвідношення істини та міфології.
Оповитий ореолом романтичності міфологізований туристичний об’єкт, на
перший погляд, видається більш привабливим ніж справжній, хоч і програє, з
точки зору моралі, як такий що спотворює чи приховує реальність. Але, як не
дивно, справжня історична значимість перевищує будь-яку міфологізовану
дійсність. Адже, бажання причетності до істинного, справжнього знання,
також, містить внутрішню сакральну складову і також, впливає на
підсвідомість. Тому здатне конкурувати з міфом, як на інформаційному, так і на
4

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

психологічному рівнях.
Таким чином, підвищенню туристичної привабливості будь-якого регіону
може сприяти відкриття історичної правди і, насправді, значимих об’єктів, які
до неї причетні, а не тримання за старі стереотипи та приховування правди, з
метою підтримки старих міфів. Що не відповідає ні духу часу, ні вимогам
суспільства.
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Аннотация. В данной работе изучаются возможности развития туризма
в южном регионе Украины. Наряду с описанием рекреационных признаков
региона, обозначаются экономические составляющие его туристического
потенциала. Морские пассажирские перевозки рассматриваются как основа
развития туристического потенциала украинского Причерноморья.
Ключевые
слова:
туристический
потенциал,
туристическорекреационный потенциал, морские пассажирские перевозки, украинское
Причерноморье
Abstract. In this paper, the possibilities of tourism development in the southern
region of Ukraine are being studied. Along the description of the recreational
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features of the region, the economic components of its tourist potential are indicated.
Marine passenger transportation is considered as the basis for the development of
the tourist potential of the Ukrainian Black Sea Region.
Key words: tourist potential, tourist and recreational potential, marine
passenger transportation, Ukrainian Black Sea Region
Туризм, в наше время, стал источником значительного дохода для многих
стран, обладающих достаточным потенциалом – наличием особых
рекреационных признаков. Однако не только разнообразие природных ресурсов
и историко-культурных ценностей определяют привлекательность любого
региона для туристов. Соответствующий современным требованиям
туристический сервис, адекватная система логистики и качественная
инфраструктура также формируют туристический потенциал. Таким образом,
из активного вида отдыха туризм превращается в экономическое явление –
важную отрасль, поддерживаемую и развиваемую государственной политикой.
Согласно актуализованной Стратегии экономического и социального
развития Одесской области до 2020 года, протяженность морских и лиманных
побережий от гирла Дуная до Тилигульского лимана превышает 300 км и
соединяет пять портов – Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский, Измаил
и порт Рени. В низовьях крупных рек региона – Дуная и Днестра, лиманов, на
морском побережье и в шельфовой зоне расположены высокоценные и
уникальные природные комплексы, водно-болотные угодья и экосистемы. На
территории области существуют 123 территории и объекты природнозаповедного фонда - Дунайский биосферный заповедник, Дунайские и
Днестровские плавни, ландшафтный парк «Тилигульский», ботанический сад
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, 22 паркапамятника садово-паркового искусства и тому подобное.
Своеобразие ресурсов туристическо-рекреационного потенциала области
также определяется многочисленными достопримечательностями разных
времен, включающие в себя историко-культурные заповедники, памятники и
музеи. Это известные в мире Одесский национальный академический театр
оперы и балета, знаменитая Потемкинская лестница, украинская Венеция город Вилково, крепость XII - XV столетий в городе Белгороде-Днестровском,
раскопки античных городов Тиры и Никонии, памятники культовой
архитектуры в городах Одессе, Измаиле, Рени, Килии и многое другое. Около
4500 памятников культурного наследия, 12 городов области занесены в Список
исторических населенных мест Украины. Более 100 объектов культурного
наследия имеют статус памятников национального значения.
Туристическая инфраструктура области насчитывает 1282 заведения
туристско-рекреационного назначения, из них 479 предприятий гостиничного
комплекса и 803 учреждения оздоровительного профиля [1].
Особенностью туристической отрасли южного региона страны является
возможность развития морских пассажирских перевозок [2].
Суда Черноморского пароходства работали на регулярных линиях между
Черным, Средиземным, Балтийским и Северным морями. Ежегодно, по
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маршрутам данных круизных сообщений путешествовали 120-130 тысяч
туристов, включая 12-17 тысяч иностранцев [3]. После распада СССР Украина
утратила пассажирский флот, тем самым потеряв возможности дальнейшего
развития отечественного морского туризма.
Начиная с 2003 года число судозаходов иностранных пассажирских судов
в порт Одесса начало постепенно увеличиваться. Однако, уже в 2015 году в
связи со сложившейся политической ситуацией в стране, количество
судозаходов в порт Одесса резко сократилось.
Таким образом, богатый туристическо-рекреационный потенциал
украинского Причерноморья является вполне достаточным для привлечения
как иностранных так и украинских туристов, однако пока используется не в
полной мере. Именно он создает региону имидж одного из самых известных и
популярных в Украине, имеющих глобальное национальное и международное
значение. Однако, не смотря на это, Украина значительно отстает от
большинства европейских стран по уровню развития туристической отрасли в
целом, а туристопоток не только в области, но и по всей стране уменьшается с
каждым годом.
Нынешнее состояние инфраструктуры и логистики в регионе, как важных
составляющих туристического потенциала, снижают конкурентоспособность и
тормозят развитие туризма, и как следствие - результативность туристической
деятельности региона.
Соответственно,
для
повышения
эффективности
использования
туристического потенциала украинского Причерноморья, необходим
комплексный и профессиональный подход, как со стороны туристических
предприятий, так и со стороны государства в целом. Наш регион нуждается в
комплексном развитии, финансировании и маркетинге.
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Анотація. Розглянута сукупність екологічних екстерналій використання
туристично-рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. Визначена
величина додаткових суспільних витрат від туризму та рекреаціїі в
прибережний зоні м. Одеса.
Ключові слова: екологічні екстерналії, туристично-рекреаційний
потенціал.
Abstract. Considered all the environmental externalities of using the touristrecreational potential of the Odessa coast. Determined the value of additional social
costs from tourism and retreats in the coastal zone of Odessa.
Key words: environmental externalities, tourist and recreational potential
На сучасному етапі розвитку суспільства туристично-рекреаційна
діяльність вважається однією з найприбутковіших у світі. За оцінками
експертів, лише внесок від туризму в глобальний ВВП к 2023 року складе
близько 3,4 трлн. дол. США [1]. Крім того, туризм та рекреація – це сфера
господарювання, що характеризується високим мультиплікативним ефектом,
який забезпечується суміжними галузями економіки (транспорт, зв'язок,
торгівля, сільське господарство, будівництво, громадське харчування тощо), та
відрізняється значною соціальною домінантою. Проте мова про позитивні
соціально та економічно значущі результати туристично-рекреаційної
діяльності може йти лише за умови врахування її впливу на довкілля та
дотримання принципів екологічно безпечного використання природноресурсної компоненти туристично-рекреаційного потенціалу територій. З
огляду на це, проблема екологічних екстерналій розвитку сфери туризму та
рекреації набуває особливої актуальності.
Метою дослідження є визначення сукупності екологічних екстерналій,
обумовлених прогнозованим зростанням масштабів туристично-рекреаційної
діяльності в прибережній зоні м. Одеса.
В сучасному розумінні екологічні екстерналії – це «речовинно-енергетичні
впливи, що завдають шкоди благам природного середовища та викликають
додаткові витрати у користувачів цих благ внаслідок їх перебування поза
системою економічних відносин, що обумовили виникнення екологічного
збитку» [2]. Причиною генезису екологічних екстерналій є неадекватність
системи ринкових цін суспільним інтересам, тобто ринок «ігнорує» появу
додаткових витрат від погіршення якості навколишнього середовища в
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результаті господарської діяльності та не враховує їх в ціні спожитого товару
чи послуги, а опосередковано перекладає на суспільство. Найчастіше, до
екологічних екстерналій, викликаних туристично-рекреаційною діяльністю,
відносять: руйнування природних систем при розміщенні об'єктів туризму та
рекреації; порушення природних зв'язків у ланцюгу «повітря – вода – земна
поверхня - живі організми»; надмірне використання природно-ресурсних
комплексів; забруднення навколишнього середовища викидами транспорту,
стічними водами, побутовим сміттям; періодичне збільшення щільності
населення в місцях відпочинку тощо. Поряд з переліченими зовнішніми
ефектами, розвиток туризму та рекреації в приморських регіонах
супроводжується: зменшенням узбережної піщаної смуги через масштабне
будівництво готелів та санаторіїв; деградацією природних ресурсів в
прибережній зоні та її забрудненням через велике скупчення відпочиваючих.
Сприятливі кліматичні умови, значна протяжність пляжів, інші природнорекреаційні ресурси дозволяють говорити про перспективність прибережної
зони м. Одеса для розвитку різних форм відпочинку та оздоровлення, зокрема,
таласотерапії - лікування морським кліматом і купаннями в поєднанні з
сонячними ванними. Можливість розбудови цього напряму туристичнорекреаційної діяльності (насамперед, пляжного відпочинку) є дуже важливим
фактором привабливості одеського узбережжя для рекреантів. Проте для
забезпечення ресурсно-екологічної безпеки прибережної зони рівень
туристичного навантаження має бути в межах нормативного, який для
приморських ландшафтних комплексів в літній період оцінюються в 300-500
осіб на 1 км2 [3]. За даними Агентства з питань інвестицій та розвитку Одеської
ОДА, станом на вересень 2015 р. в м. Одеса налічується 276 готелів з номерним
фондом 7 тис. номерів на 16,5 тис. місць, а також 2220 місць в санаторнокурортних закладах. З огляду на зростання попиту на відпочинок в м. Одеса,
для встановлення граничних показників туристичного потоку здійснена оцінка
величини логістичного потенціалу рекреаційно-туристичної ємності міських
пляжів. Відповідні показники рекреаційно-туристичної ємності пляжних
ресурсів м. Одеса розраховані за методикою [4]. Так, забезпеченість берегової
лінії пляжами становить 795 м/км; максимально можлива ємність пляжів - 175
тис. осіб; ступень використання пляжних ресурсів - 10,7 %; максимально
можлива річна ємність - 22 400 тис. осіб (1 120 тис. осіб при 20 туро-днях,
3 202,5 тис. осіб при 7 туро-днях); максимальний річний туристичний обіг - 1
120 тис. осіб (56 тис. осіб при 20 туро-днях, 457,5 тис. осіб при 7 туро-днях).
Таким чином, показник максимального річного туристичного обігу, що не
спричинятиме надмірного навантаження на прибережну зону м. Одеса, складає
56 – 457,5 тис. осіб на рік. Враховуючи тривалість перебування однієї людини в
курортній зоні (1 тиждень) та нормативний показник утворення відходів,
кількість продукованого відпочивальниками на узбережжі побутового сміття
становить понад 3,36 тис. т, що завдає навколишньому середовищу екологоекономічний збиток в розмірі 1,086 млн. дол. США. Крім того, додаткові
суспільні витрати обумовлені втратою ресурсоцінних компонентів твердих
побутових відходів (ТПВ). За оцінками фахівців [5], в містах відпочинку в
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складі ТПВ міститься до 40% паперової упаковки, до 20% - скла, до 15% різної пластмаси. Вилучення цих видів вторинних ресурсів із загального потоку
ТПВ, утвореного в межах прибережних територій міста в 2015 році, дозволило
би повернути вторинну сировину в економічний кругообіг та зменшити
екологічні екстерналії використання туристично-рекреаційного потенціалу
Одеського узбережжя на 193,5 тис. дол. США.
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Анотація: Підгрунттям розвитку екотуризму є достатня забезпеченість
краю відповідними рекреаційно-туристичними ресурсами. Місцями високої
концентрації саме цього виду ресурсів є об’єкти та території природнозаповідного фонду.
Ключові слова: екологічний туризм, еколого-туристичні ресурси,
туристична привабливість, рекреаційний потенціал, рекреаційна діяльність,
еколого-туристичні маршрути.
Annotation: In this paper we describe the use of the development of recreational
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potential is a priority strategic areas of Mykolaiv region. Recreation tourism
resources are concentrated on the natural reserve fund territories. In the process of
spatial analysis eco-tourism resources allocated 7 Mykolaiv region the most
attractive sites.
Key words: eco-tourism, eco-tourism resources, tourist attraction, recreational
potency, recreational activities, eco-tours.
Інтенсивний ритм життя, невпинний потік зайвої інформації і зазвичай
незадовільний стан середовища існування змушують міських мешканців
шукати недоторкані куточки природи для того, аби відновити моральні та
духовні сили. Одним із засобів такої рекреації є екологічний туризм. Тобто вид
туристичної діяльності метою якого є пізнання особливостей мало змінених
природних та традиційно культурних ландшафтів за умови збереження їх
різноманіття.
Для розвитку цього виду туризму Миколаївська область має надзвичайно
сприятливі передумови: приморське розташування, теплий клімат, різноманітну
геологічну будову та особливий органічний світ у поєднанні з вигідним
географічним положенням та наявністю різноманітних об’єктів природнозаповідного фонду.
Забезпечити потреби відпочиваючих можливо за умов визначення мережі
відповідних маршрутів. Актуальність організації мереж еколого-туристичних
маршрутів на сьогодні полягає в їх потенційному економічному та
природоохоронному зиску, а також в тому, що вони є чи не єдиним дієвим
механізмом забезпечення найбільш цікавої і масової форми екологічної
просвіти.
Освоєння рекреаційного потенціалу є одним із пріоритетних стратегічних
напрямів розвитку Миколаївського регіону. Розвиток рекреаційної галузі в
регіоні визначено прийнятою у 2004 році Програмою соціально-економічного
розвитку зон відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївської області,
Програмою розвитку туризму в Миколаївський області на 2002-2010 рр.,
Програмою економічного і соціального розвитку Миколаївської області на
2011-2014 роки, Розпорядженням Миколаївської обласної державної
адміністрації «Про основні напрями розвитку туризму в Миколаївській області
на 2013 - 2014 роки».
Підгрунттям розвитку екотуризму є достатня забезпеченість краю
відповідними рекреаційно-туристичними ресурсами (РТР). В першу чергу це
природні ресурси, а саме: ландшафти, компоненти природи, які
використовуються у сфері рекреації та туризму (геологічні, орографічні,
гідрологічні, кліматичні, ґрунтово-рослинні, фауністичні).
Місцями високої концентрації саме цього виду РТР є об’єкти та території
природно-заповідного фонду (ПЗФ).
Рекреаційна діяльність в межах територій та об’єктів ПЗФ здійснюється з
урахуванням вразливості природних комплексів та окремих його компонентів,
особливо рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин, рослинних угруповань
та типів природних середовищ, що занесені відповідно до різноманітних
списків охорони національного та міжнародного рівня. А також з врахуванням
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функціонального зонування території установи ПЗФ. Для рекреаційного
використання виділені зони: регульованої рекреації, стаціонарної рекреації,
господарська (в НПП, РЛП), буферна, антропогенних ландшафтів (в БЗ).
Станом на 01.01.2015 фактична площа природно-заповідного фонду
становить 75598,69 га, або 3.07 % від території області. Всього створено та
оголошено 141 заповідний об’єкт, з яких 8 загальнодержавного та 133 –
місцевого значення.
Привабливість всієї території області може бути представлена по різному,
в залежності від рівня її оцінки.
У процесі просторового аналізу еколого-туристичних ресурсів
Миколаївської області виділено 7 найбільш привабливих ділянок: Кінбурнська,
Чорноморсько-Тилігульська, Бузько-Вознесенська, Інгульська, РацинськоАктовська, Мигійська, Приінгульська.
Кінбурнська
рекреаційна ділянка охоплює повністю Кінбурнський
півострів. На території ділянки розташовані такі об’єкти ПЗФ: НПП
«Білобережжя Святослава»; РЛП «Кінбурнська коса»; Ділянки Чорноморського
біосферного заповідника «Волижин ліс», о.Довгий, о.Круглий
Чорноморсько-Тилігульська рекреаційна ділянка займає все Чорноморське
узбережжя Миколаївської області та акваторію Тилігульського лиману.
Територія ділянки, крім курортних зон, включає в себе такі об’єкти ПЗФ:
регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»; місцевий заказник
«Аджигол»; Бейкуська затока зі своїми лікувальними грязями; острови
Березань та Первомайський.
Бузько-Вознесенська рекреаційна ділянка розташована в долині р. П. Буг,
від м. Миколаєва до смт. Олександрівка Вознесенського району. На території
ділянки розташовані такі об’єкти ПЗФ: заповідне урочище «Андріївське»;
лісові заказники «Варюшино», «Дорошівка», «Балабанівка»; ландшафтні
заказники «Новопетрівські плавні», «Петрово-Солониський», «Михайлівський
степ»; орнітологічний заказник «Бузький»; іхтіологічний заказник
«Олександрівський»; гідрологічний заказник «Підземне озеро».
Інгульська рекреаційна ділянка розташована в долині р. Інгул та р.
Громоклія. Серед об’єктів ПЗФ на території рекреаційної ділянки розташовані:
природний заповідник «Єланецький степ», ботанічний заказник «МихайлоЛаринський», заповідне урочище «Мар’ївське». Інгульська рекреаційна ділянка
сприятлива для активного, пізнавального, пляжно-купального відпочинку,
збирання та заготівлі грибів, ягід та лікарських рослин.
Рацинсько-Актовська
рекреаційна ділянка знаходиться на перетині
Братського, Вознесенського та Єланецького районів.
Мигійська рекреаційна ділянка розташована в долині р. Південний Буг, від
с. Мигія до с. Бузьке. На території ділянки розташовані такі об’єкти ПЗФ: НПП
«Бузький Гард», РЛП «Гранітно-степове Побужжя».
Результати досліджень просторового перерозподілу туристичної
привабливості територій можуть стати підґрунтям для розробки логістичної
схеми еколого-туристичних маршрутів. Також вони дають можливість зробити
їх максимально насиченими та цікавими, за умов мінімальних витрат часу та
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Анотація. В роботі розглянуто туристично-рекреаційний потенціал
регіону українських Карпат. Запропоновані основні напрямки туристичного
розвитку Карпатського регіону.
Ключеві слова: туристично-рекреаційний потенціал, українські Карпати,
український туризм.
Abstract. The article presents a tourist and recreational potential of the region
Ukrainian Carpathians and considered the main directions of development of tourism
in the Carpathian region.
Key words: tourist and recreational potential, Ukranian Carpathians, ukranian
tourism.
У світі відомо, що туризм є високоприбутковою галуззю народного
господарства для багатьох країн світу. На сьогодні Карпатський регіон займає
перше місце в Україні за обсягом доходів від рекреаційної сфери (22% від
сумарного показника по Україні), випереджаючи Причорномор'я (17%).
Можна привести багато переконливих аргументів на користь рекреаційної
орієнтації перспективного розвитку регіону Українських Карпат. Але це ще не
означає, що стимулюючи економічні процеси в даному напрямку, можна
відразу ж досягти необхідних результатів. Для цього необхідні важливі рішення
і продумані практичні дії на протязі довгого періоду. Тому розвиток рекреації в
13

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

Карпатському регіоні можна розглядати в контексті структурної перебудови
його народно-господарського комплексу, в стратегічній моделі якого ця галузь
повинна стати однією з домінуючих. Саме це підтверджує актуальність і
важливість розвитку туризму в Українських Карпатах, зокрема міжнародного
туризму, доходи від якого можуть бути значним поповненням державного
бюджету України.
На сьогодні ймовірність «технологічного буму» в Україні є дуже низькою,
тому продуктивність праці і конкурентоспроможність продукції ще довго
залишатимуться низькими. Звідси робимо висновок, що акцент на розвитку в
Карпатському регіоні промисловості навряд чи виправдає себе. Крім того, при
зростанні промислового виробництва загострюватиметься екологічна ситуація.
Таким чином, необхідно зробити нестандартні дії і рішення при виборі
пріоритетів у видах туризму в цьому регіоні, розвиток яких забезпечив би
прогресивні зміни в економічному житті.
Стратегічна мета перспективного розвитку карпатської території полягає в
тому, щоб на основі оптимального використання природи, матеріальнотехнічних, трудових та інтелектуальних ресурсів, природного, економічного,
наукового і технічного потенціалу, а також його історичних і географічних
особливостей створити ефективну туристичну систему, яка забезпечить
матеріальний добробут населення і екологічну безпеку Карпатського регіону.
Карпатський регіон (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,
Чернівецька області) займає площу 56,6 тис. кв. км, де проживає 6,5 млн. чол.
Це один з староосвоєних районів, розташований в західній частині України.
Карпати мають потужний потенціал для розвитку різних видів туризму.
Мальовничі ландшафти, рельєф створюють сприятливий фон для
короткотривалого відпочинку. Карпати не мають альтернативи на Україні щодо
розвитку гірськолижного спорту на рівні світових стандартів.Вигідне
географічне положення.
Виняткове значення для розвитку лікувально-оздоровчого туризму мають
численні родовища мінеральних вод різного складу. Найбільш відомими з них є
Моршинські, Трускавецькі, Східницькі джерела Львівської області, Ужоцьке,
Міжгірське, Полянське, Новополянське, Квасівське, Шаянське - Закарпатської,
Шешорське - Івано-Франківської та багато інших. Розвитку даного виду
туристичної діяльності сприяє також наявність родовищ лікувальних грязей та
озокериту.
Серед об'єктів природно-заповідного фонду, що можуть становити інтерес
для іноземних туристів, є Карпатський біосферний заповідник, національні
природні парки Синевир та Ужанський Закарпатської області; Галицький,
Гуцульський, Карпатський національні природні парки Івано-Франківської
області; національні природні парки Яворівський та Сколівські Бескиди
Львівської області, Сторожинецький дендропарк.
В регіоні знаходиться ряд археологічних пам'яток міжнародного значення трипільські поселення на Дністрі, старослов'янські городища в Стільському,
Пліснеську, Звенигороді, Василеві; залишки стародавнього Галича в Крилосі,
руїни скельних фортець у Спасі, Уричі, Розгірче, Бубнищі.
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Якими ж є завдання покращення туристичної бази Карпатського регіону:
− розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури;
− збільшення кількості туристів та екскурсантів;
− збільшення обсягу щорічних надходжень до міського бюджету від
провадження туристичної діяльності;
− зростання рівня зайнятості населення в індустрії туризму;
− промоція туристичного потенціалу міста.
Спектр видів туризму, які можна було б успішно розвивати в регіоні
Українських Карпат, дуже широкий. Справа стоїть лише за інвестиціями і
зваженою рекламною політикою. Однак не варто забувати і про ті види
туризму, які вимагають лише організаційних і творчих зусиль.
Сьогодні дуже популярним напрямком туризму в світі вважається
екологічний туризм. Екологічний туризм може принести великий прибуток до
державного бюджету, тим більше в регіоні країни, що розвивається. На
багатьох територіях регіону екологічний туризм може стати галуззю
спеціалізації
(наприклад,
в
гірських
районах),
представляючи
конкурентоспроможну альтернативу виробничо-господарській діяльності.
Значного поширення міг би набути агротуризм, або сільський зелений
туризм. Це туризм в сільській місцевості, при якому туристи під час свого
відпочинку ведуть сільський спосіб життя на фермах, хуторах, селах. Розвиток
агротуризму став би найбільш актуальним для регіону з великим відсотком
сільських поселень.
На основі вже наявної організаційної туристської бази активний розвиток
пригодницького туризму був би перспективним. Часто екотуристів захоплюють
особливі визначні пам'ятки неживої природи, геоморфологічні, гідрологічні та
інші об'єкти (гори і каньйони, печери, озера і річки). Тут, крім пізнавального,
реалізується рекреаційний елемент екотуризму.
Таким чином, розвиток екотуризму та сільського зеленого туризму є
головними перспективними напрямками туристичного бізнесу в регіоні
Українських Карпат. Також варто слідкувати за міжнародними туристичними
тенденціями та впроваджувати в туристичну практику різноманітні екзотичні
види туризму (такі, як пригодницький чи екстремальний туризм).
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TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF MELITOPOL
DISTRICT OF ZAPOROZHYE REGION
Melitopol State Pedagogical University named by B. Khmelnitsky
Анотація. В роботі розглядаються території природно-заповідного
фонду та пам’ятки культури та історії, як об’єкти туристсько-рекреаційного
потенціалу Мелітопольського району Запорізької області.
Ключеві слова: туристсько-рекреаційний потенціал, пам’ятки природи,
історії, культури, Мелітопольський район.
Annotation. The territories of natural reserved fund and the attractions of
culture and history, as the objects of tourist and recreational potential of Melitopol
district of Zaporozhye region are considered in this article.
Keywords: tourist and recreational potential, the attractions of nature, history,
culture, Melitopol district.
Мелітопольський район розташований у південно-східній частині
Запорізької області. Значну територію району займають лісові зони. Завдяки
своїм унікальним пам’яткам природи, історії і культури Мелітопольський край
славиться по всій Україні. Серед значних пам’яток природи в
Мелітопольському районі слід віднести території Приазовського націонал ного
природного парку, створений відповідно до Указу Президента України від
10.02.2010 р. №154/2010. На території Мелітопольського району площа
Приазовського НПП складає 652,9 га, що дає великі можливості для створення
умов для організованого туризму, екскурсій, інших видів рекреаційної
діяльності в природних умовах з додержанням встановленого режиму охорони
його природних комплексів та об’єктів.
В Мелітопольському районі в смт. Мирне - геологічна пам’ятка природи
загальнодержавного значення «Кам’яна могила над р. Молочна» поблизу смт.
Мирне. Рік створення 1963 рік. Площа складає 15 га. В межах пам’ятки
природи розташований Національний історико-археологічний заповідник
«Кам’яна Могила». В 2007 році заповідник «Кам’яна могила» внесено до
переліку номінацій ЮНЕСКО як найдавніший пам’ятник культури та історії
розвитку людства. Указом Президента України № 815 від 10 вересня 2008 р.
історико-археологічному заповіднику «Кам’яна Могила» присвоєно статус
Національного [1]. Кам’яна Могила – храм нашої загальнолюдської культури й
духовності, який зберігся на півдні України. В наші дні Кам’яна Могила стала
місцем масового туризму, сюди приїжджають з різних кінців країни та з-за
кордону численні шанувальники «сивої давнини».
Широкою популярністю в екологічному туризмі користуються об’єкти
природно-заповідного фонду України серед них: Старобердянський
ландшафтний заказник, Ботанічний заказник «Цілинна ділянка», Ботанічний
заказник «Троїцька балка», Ботанічний заказник «Відріг Чебрецовий»,
Ентомологічний заказник «Цілинна балка «Троїцька», ділянка №1 та №2»,
Ентомологічний заказник «Цілинна ділянка в заплаві р. Молочна»,
Ентомологічний заказник «Цілинна ділянка в гирлі р. Арабка».
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В рекреаційній зоні Старобердянського лісництва проводиться
прогулянкова та спортивна, промислово-прогулянкова, купально-пляжна,
водноспортивна, водно-прогулянкова, мисливська, риболовецька рекреація.
Лісництву, розташованому на території Мелітопольського району, вже
понад 160 років. Його перлиною можна вважати лісовий масив в селі Соснівка.
Окрім сосен там ростуть білі акації, дуби, ясени, черемхи, софори та ще з кілька
десятків порід дерев та кущів. В лісі можна зустріти білок, лисиць, диких
кабанів, борсуків, куниць,біля п'ятдесяти видів птахів. Шелестіння крон дерев,
щебетання птахів, блиск водної гладі - кілька годин відпочинку в Соснівці
надовго надають людині заряд бадьорості та сил.
В селі Терпіння є невелике озеро, куди з кількох природних джерел стікає
вода, що пробивається з-під землі і саме тут розташований заповідник «Цілющі
джерела». На шляху до поверхні вода проходить через кілька шарів вапна, і
таким чином природно очищується, а елементи срібла, що містяться в ній,
роблять цю воду цілющою. Територію «Цілющих джерел» сільська рада
облаштувала купальнями. Релігійні громади біля «Джерел» проводять обряди
хрещення. Біля Джерел знаходиться пам’ятка природи Дуб «Патріарх», якому
біля 400 років. Висота дуба близько 40 метрів, коло стовбура - 6 метрів, коріння
розрослось у різні боки на 100 метрів. Це символ душевної чистоти, міцності
духу, джерело життєвої енергії.
В с. Зарічне розташований парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
«Парк Еліта» його організовано з метою забезпечення охорони та сприяння
відтворення природних комплексів, штучно створеного парку, де зустрічається
багато деревинно-чагарникових порід: дуб, акація, верба, сосна, ясень, софора
та інші. Рідкісні види комах занесені до Червоної книги України. Загальна
територія парку складає 5,0 га. «Парк Еліта» входить до складу природнозаповідного фонду України і є місцем проведення прогулянкової, спортивнооздоровчої рекреації, яка має
різновіковий характер та сезонність
відвідування.
Серед закладів культури і мистецтва в Мелітопольському районі
виділяється центр чеської національної культури в с. Новогородківка
Мелітопольського району. В селі працює Центр чеської національної культури,
заснований в 1997 році та факультатив чеської мови, який відвідують понад 150
дітей різних національностей. Чеське культурно-просвітнє товариство
«Чехоград» було створено у травні 1990 року, щоб відроджувати і підтримувати
чеську культуру, і входить до Всеукраїнської ради чехів.
Серед історико-культурних пам’яток виділяються: Бліндаж, де
розміщувався командний пункт 118-ї стрілецької дивізії і 117-го
артилерійського полку, 1943 р.; Будинок, де розміщувався штаб 463-го
стрілецького полку, 1943 р.; Місце прориву німецької лінії оборони «Вотан»
радянськими військами. На місті прориву німецької лінії оборони «Вотан»
встановлено пам’ятний знак - стела та меморіальна дошка. Кожен рік на цьому
ж місці клуби історичної реконструкції влаштовують театралізовану виставуреконструкцію цього бою. На цей захід збирається до 5 тисяч мешканців
навколишніх сіл та м. Мелітополь.
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Серед сільського та зеленого туризму широкою популярністю у
відпочивальників користуються: зелена садиба «Перлина степу» у с.
Тамбовка,садиба зеленого туризму «Соснівський янтар» в с. Соснівка, садиба
зеленого туризму «Алея троянд» в смт. Мирне, садиба сільського туризму в с.
Новопилипівка, «Гостини у Валентини» у м. Мелітополь, зелена садиба «На
хуторі» с. Оленівка, зелена садиба «Медландія» с.Тихонівка, які отримали
сертифікати якості міжнародного зразку відповідно гранту: «Система
сертифікації якості в агротуристичному бізнесі CerTour» [1].
Серед об’єктів духовного туризму виділяється Храм Тихонівської
церковної громади (споруда початку XX ст.), історичні пам’ятки в смт. Мирне Храм Віри, Надії, Любові та матері Софії Запорізької єпархії УПЦ, с. Семенівка
– Храм архангела Михаїла Запорізької єпархії УПЦ, в с. Терпіння - СвятоПокровський храм.
Перелік використаних джерел
1. Офіційний сайт Мелітопольської районної державної адміністрації
[електронний ресурс]. – Режим доступу: mrda.gov.ua (дата звернення
01.04.2017).
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АНАЛІЗ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одеська національна академія харчових технологій
Oliinyk V.D.
ANALYSIS OF THE TOURISM POTENTIAL OF RIVNE REGION
Odessa national Academy of food technologies

Анотація. В работі розглянуто та проаналізовано основні складові
туристського потенціалу Рівненської області, а саме: природно-рекреаційні
ресурси, історико-архітектурні об’єкти, заклади розміщення. Виділено
перспективні напрями розвитку окремих видів туризму
Ключові слова: потенціал, ресурси, туризм.
Abstract. The paper discusses and analyzes the main components of the tourism
potential of Rivne region, namely: natural and recreational resources, historic and
architectural sites, and places of accommodation. Promising directions of
development of certain types of tourism
Key words: capacity, resources, tourism.
Одним з вагомих чинників розвитку туризму є туристсько-рекреаційний
потенціал регіонів країни. Рівненщина має різноманітні природні рекреаційні
ресурси (кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні, джерела мінеральних
вод, лікувальні грязі), 3000 пам’яток історії, культури та архітектури, регіон
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зберіг автентичну історико‐культурну спадщину Полісся і Волині, що дозволяє
розвивати рекреаційний, історичний, екологічний та ін. види туризму [4]. В
області діє 7 державних музеїв (Березнівський, Дубнівський, Млинівський,
Рівненський і Сарненський краєзнавчі, Корецький історичний, літературномеморіальний музей М. Островського у с Вілія, на батьківщині письменника).
В цілях підтримки культурної спадщини багатонаціонального населення
регіону існує широка інфраструктура культурних закладів. На території
Рівненської області функціонує 1476 закладів культури і мистецтва всіх систем
і відомств, з них 11 обласного підпорядкування. Зокрема, діють 3 історикокультурні заповідники, 8 музеїв, 34 школи естетичного виховання. В обласному
центрі м. Рівне діють два театри (музично-драматичний й театр ляльок) та
обласна філармонія. На Рівненщині розміщені 8 замків ̶ пам’яток архітектури
національного значення. Для області характерна унікальна замкова культура,
що носила оборонне значення. Найяскравішими підтвердженнями тому є
Тараканівський форт, Дубенський та Острозький замки, Межиріцький
монастир-фортеця [4]. В переліку історичних міст країни, затверджених Указом
Президента України, вказані 13 міст Рівненщини: міста Рівне, Дубно, Корець,
Острог, Дубровиця, Радивилів, Березне, селища міського типу, Володимирець,
Гоща, Клевань, Мізоч, Млинів, Степань. Рівненська область нараховує 108
туристичних підприємств. Кількість туристів, які відвідали Рівненську область
та кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності, наведені
в таблиці 1 (портал Головного управління статистики Рівненської області) [32].
Таблиця 1

Туристичні потоки

Роки

Кількість
туристів,
обслугованих
суб’єктами
туристичної
діяльності
області – усього

2010
2011
2012
2013
2014
2015

39702
9490
13473
13545
8936
6640

Із загальної кількості туристів

іноземні
туристи

туристигромадяни
України, які
виїжджали за
кордон

1341
65
6
5
1

6455
5065
7773
8311
7502
5403

внутрішні
туристи
31906
4360
5694
5229
1434
1236

Кількість
екскурсантів

11224
2731
3303
7517
4551
3933

Сфера надання послуг гостинності набуває дедалі більшого розвитку як
частини туристичного сектору економіки країни. В Рівненській області
туристична інфраструктура нараховує 22 санітарно-оздоровчих закладів та 46
готелів. Послуги зеленого туризму в області надають 66 господарів у різних
районах, області на 2015 рік [3]. На території Рівненської області послуги
оздоровлення та відпочинку надають 13 спеціалізованих засобів розміщування,
8 санаторіїв і пансіонатів з лікування, 14 санаторіїв-профілакторіїв та будинків
відпочинку, 188 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Серед найбільш
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THE PROBLEM OF THE TRANSPORT SUPPORTING
OF THE MARINE RESORTS OF UKRAINE
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Аннотация. В работе рассматривается проблема транспортного
обеспечения морских курортов Украины, возможности использования водного
транспорта.
Ключевые слова: туризм, морской курорт, транспорт, транспортное
обеспечение.
Abstract. In this paper we describe the problem of transport supporting of sea
resorts in Ukraine, possibilities of using water transport.
Key words: tourism, seaside resort, transport, transport support.
Сфера туризма в Украине, не смотря на сложившуюся сегодня
политическую и экономическую ситуацию в стране, а также резкое падение
количества иностранных туристов все же постепенно развивается. Об этом
свидетельствует увеличение потока внутренних туристов. Украина в отличие от
большинства стран Черноморского бассейна имеет выход сразу к двум морям:
Черному и Азовскому. На побережье этих морей расположено более десятка
крупных морских курортов. На берегах Черного моря находятся: г. Одесса,
Затока, Каролино-Бугаз, Грибовка, Коблево, Железный порт, Скадовск,
Лазурное, Хорлы. На Азовском море: Бердянск, Геническ, Кирилловка.
Развитие любого вида туризма, в т.ч. и курортного невозможно без участия
транспорта. Система транспортного обеспечения в Украине отстает от уровня
европейских стран по многим показателям, как качественным, так и ценовым. К
основным проблемам транспортного обслуживания туристов в нашей стране
можно отнести: безопасность транспортных средств, неудовлетворительное
состояние дорожного покрытия, существенное отставание в сфере
модернизации транспортных средств от уровня развитых стран, развитие
дорожно-информационной структуры, слабое развитие взаимодействия
туристических и транспортных предприятий, принципы формирования цены
перевозки и низкий уровень комфорта.
В некоторых случаях на морских курортах Украины, например, Железный
порт, Скадовск, Лазурное, Хорлы, Грибовка, Кирилловка единственным
доступным видом транспорта является автомобильный. При этом система
общественно транспорта настолько не совершенна, что большинству туристов
приходится использовать личный или арендованный транспорт, что в свою
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очередь значительно увеличивает затраты на отдых и снижает уровень спроса
на такой вид туризма. Но даже на тех курортах, где для обслуживания туристов
используют и другие виды транспорта, например железнодорожный, ситуация
складывается не лучшим образом. На сегодняшний день главными
недостатками железнодорожного транспорта являются время доставки и
уровень комфорта.
Учитывая несовершенство системы транспортного обеспечения морских
курортов Украины, а также технические и навигационные условия морских
регионов для более эффективного развития курортного туризма необходимо
обратить внимание на использование водного транспорта. Для доставки
туристов в курортные зоны необходимо разработать систему маршрутов,
которые будут начинаться в крупных городах, принимающих и
обслуживающих
все
виды
транспорта
(аэропорты,
автовокзалы,
железнодорожные станции, морские или речные порты). В качестве базовых
портов можно выбрать города: Одессу, Херсон, Николаев, Бердянск. Также
необходимо оборудовать порт-пункты для приема пассажирских судов
непосредственно на территории курортов. В качестве приоритетных можно
выбрать туристические линии, которые будут объединять в себе как доставку
туристов, так и возможность отдыха на борту судна. Для организации
транспортного обеспечения морских курортов необходимо использовать суда
различных типов малой и средней пассажировместимости, с осадкой,
позволяющей осуществлять подход к причалу или пирсу в пунктах маршрута. К
преимуществам использования водного транспорта при обслуживании туристов
можно отнести: уровень комфорта, скорость доставки, возможность совмещать
доставку туристов и экскурсионные или развлекательные программы.
Использование водного транспорта является одним из путей решения
проблемы транспортного обслуживания морских курортов Украины, т.к.
реализуя морской потенциал страны, открывает новые возможности для
частно-государственного
партнерства,
привлечения
общественных
организаций, взаимодействия туристических и транспортных предприятий, тем
самым способствуя социальному развитию и экономическому росту, как
курортных регионов, так и Украины в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономическое
значение агротуризма и перспективы его формирования в РК. Определена
мотивация развития агротуризма, цель, задачи и позитивные последствия его
развития в регионах Казахстана.
Ключевые слова: агротуризм, сельское хозяйство, туризм, экономика.
Abstract. The article examines the socio-economic importance of agro-tourism
and the prospects for its formation in the Republic of Kazakhstan. The motivation for
the development of agro-tourism, the purpose, tasks and positive consequences of its
development in the regions of Kazakhstan is determined.
Key words: Agrotourism, agriculture, tourism, economics.
На сегодняшний день не существует конкретного определения понятия
«агротуризм». Аграрный (сельский) туризм (АТ ) в науке рассматривается в
узком и широком значении. В первом значении под агротуризмом понимается
проведение различных мероприятий (спортивных, оздоровительных,
культурно-развлекательных), направленных на создание благоприятных
социальных условий в сельском хозяйстве (прежде всего, занятость местного
населения), повышение эффективности основного производства (за счет
«перелива» капитала). Кроме всего прочего – это и обеспечение оптимальной
конкурентной среды на туристском рынке (на базе развития промышленного
производства дичи для спортивной охоты, рыбоводства и рыболовства).
Во всем мире популярность сельского туризма растет из года в год, но
наиболее развит данный вид туризма в странах Западной Европы. Уставший от
пляжного отдыха и многолюдных отелей горожанин с удовольствием выбирает
недорогой тур в провинцию, где может почувствовать себя простым жителем
загородных сельских поселений. Многие специалисты данного вида отрасли
уверены в том, что именно агротуризм станет самым привилегированным
видом отдыха в завтрашнем мире. Большинство специализированных на
данный вид отелей имеют свои собственные фермы, на которых выращиваются
экологически чистые местные продукты, необычайно популярные сегодня в
развитом мире.
Успешный мировой опыт необходимо внедрять и на территории
Казахстана. Кроме нефти и газа РК обладает обширными живописными
природными и по своему привлекательными сельскохозяйственными
ландшафтами. Эти резервы способны стать базой индустрии агротуризма и
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экономически поднять сельскую глубинку. Особенно ту ее часть, которая не
обладает промышленными ресурсами. Но для этих целей необходимо будет не
только сформировать инфраструктуру туризма, но провести и более сложные
мероприятия социального характера, связанные с формированием сельского
предпринимателя, способного преодолеть психологический барьер перед
необходимостью и возможностью зарабатывать на, казалось бы, обыденной для
него среде [1].
В ближайшие 5-10 лет и в Казахстане агротуризм вполне может стать
популярным видом отдыха горожан, особенно, для семей с детьми. В этой
связи необходимо проведение целого спектра научных исследований по:
территориально функциональной организации агротуризма с учетом различных
видов специализаций аграрного сектора Казахстана, выявлению региональных
особенностей в использовании агроландшафта для формирования
рекреационных территорий и
образных характеристик архитектуры
агротуризма.
Большая роль отводится объектам агротуризма в решении экономических
и социальных проблем села в Казахстане. Их активная деятельность
обеспечивает рост занятости и получение стабильных и весомых доходов
населения, развитие сельскохозяйственного производства и сельской
инфраструктуры, возрождение и сохранение культурно-исторических
достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, промыслов
и т.п. Поэтому агротуризм позиционируется как одно из разновидностей
туризма, его новое направление. В связи, с чем вполне логично рассматривание
агротуризма как набора разнообразных услуг для туристов: проживание их в
сельском доме, организацию экопоходов и участия в сельских культурноразвлекательных мероприятиях, приобщение к секретам местной кухни,
ремёслам, традиционным национальным обрядам и обычаям. Важное место в
комплексе туристических услуг занимают зоо- и фитотерапия, освоение
секретов деревенской бани, рыбалка, охота, верховая езда, походы за грибами,
ягодами и знакомство с особенностями трудовой деятельности на с/х угодьях,
временное проживание в местах отгонного животноводства.
Деятельность кооперативов и других предпринимательских структур
должна быть направлена на вытеснение с рынка так называемых «диких» форм
отдыха на природе, которые нередко приносят значительный вред окружающей
среде или приводят к пожарам, распространению инфекций. Цивилизованный
сельский туризм кооперативы должны рассматривать в тесной связи с
просвещением туристов и сельского населения, занятого их обслуживанием, в
форме тематических семинаров, экскурсий, экопутешествий по проблемам
взаимодействия человека с окружающей средой. Такие формы просвещения
способствуют повышению уровня экологического образования населения,
сохранению окружающей среды [2].
Таким образом, социально-экономическая значимость агротуризма в
Казахстане заключается в следующем: релаксация жителей городов в сельской
местности, пополнение знаний о традиционной народной культуре; движение
финансовых средств из городов в сельскую местность; создание
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альтернативных источников занятости для сельского населения; повышение
уровня экономической доходности сельского населения; снижение процесса
миграции сельских жителей в города; формирование рынка сбыта
сельхозпродукции
и
предметов
народных
промыслов;
развитие
инфраструктуры сельских территорий: сохранение природных и культурных
ресурсов территории; снижение социальной напряженности в сельской
местности.
Мотивация развития агротуризма в Казахстане связана, в первую очередь,
с: ухудшением экологической и психологической обстановки в крупных
городах; стремлением отдыхать на экологически благоприятных территориях;
возрождением интереса к элементам традиционной народной культуры:
образцам народной архитектуры, кухни, ремеслам, фольклору; роста интереса к
посещению сельской глубинки как элемент ностальгии по крестьянской
соборности; поиска новых источников улучшения финансового положения
сельских жителей; стремлением к расширению сферы общения; ужесточением
конкуренции в традиционных сферах инвестиции на селе; поиском новых сфер
и объектов инвестирования.
В этой связи главной целью агротуризма является развитие рынка
туристических услуг для широкого предложения их населению, постоянно
проживающему в городах и, в первую очередь, в крупных мегаполисах. Для
реализации этой цели требуется создание большого числа туристических
объектов, не крупных по размерам, с хорошо организованным сельским
хозяйством (растениеводством, животноводством) и личным подсобным
хозяйством владельцев гостевых домов, а также обустроенной туристической
инфраструктурой при строгом соблюдении международных санитарногигиенических стандартов и мер безопасности туристов на отдыхе рисунок 1
[3].

Рис.1. Виды туризма
Основными задачами, стоящими перед агротуризмом, являются:
возрождение сельского хозяйства и личных подсобных хозяйств на
территориях, определённых для организации туризма; возвращение сельского
населения, мигрировавшего из сёл на отхожие промыслы и жительство в
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города, путем предложения постоянной и выгодной работы на объектах
сельского туризма; развитие конкуренции на рынке туристических услуг на
основе качественного агротуризма в различных его формах;
сохранение и возрождение в сельских регионах культурного наследия,
обрядов, памятников природы, истории религии и культуры; развитие сельской
инфраструктуры на туристических объектах и прилегающих территориях:
транспортной сети дорог и услуг транспорта, торговли и сети питания (сельские
кафе и рестораны), строительство сельских отелей, создание
системы продвижения нового туристского продукта на рынок, включая
организацию различных информационно-образовательных центров, разработку
программ информационных комплексов для клиентов, рекламу туристских
предложений.
Подытоживая вышеизложенное можно отметить, что позитивные
последствия развития агротуризма в регионах Казахстана заключаются в
следующем: увеличении числа рабочих мест и времени занятости сельского
населения; формировании рынка сбыта сельскохозяйственной и сувенирной
продукции населения, кооперативов, предприятий на селе; повышении уровня
доходности
местного
населения;
формировании
на
территории
сельскохозяйственной специализации точек экономического роста; кооперации
хозяйств и формировании сетевой региональной туристской инфраструктуры;
формировании нового имиджа и росте инвестиционной привлекательности
региона.
Список использованных источников:
1. Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и
статистика, 2004.
2. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: Учебник. – М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Сапарова Г.К. Социально-экономические проблемы развития
потребительской кооперации Казахстана в современных условиях. Алматы
– 2002
4. Воскобойникова Н.Н. Экологический туризм: особенности и
перспектив развития // Труды Академии туризма. – Выпуск 3. – СПб.: Изд-во
«Невский фонд», 2000. – С.211 – 215.
Работа отправлена: 24.03.2017 г.
© Остапенко И.И
ЦИТ: v117-010
УДК 65.012.34 (075.8)

Лисюк Т.В., Терещук О.С., Шовкович І.Я.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Lysyuk T., Tereshchuk O., Shovkovych I.
MARKETING STRATEGIES OF TOURISM ENTERPRISES
Анотація. У роботі обґрунтовано управлінське рішення, щодо вибору
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стратегії туристичних підприємств, її розроблення з використанням
системного підходу, які дозволяють досягти успіху на туристичному ринку
ринку.
Ключові слова: маркетингова стратегія, комунікаційна стратегія,
маркетингові комунікації підприємства, цінова стратегія.
Abstract. The work proved administrative decision regarding the choice of
strategy tourism enterprises, its development using a systematic approach that can
achieve success in the travel market market.
Keywords: marketing strategy, communication strategy, marketing
communications company, pricing strategy.
Сучасний маркетинг туристичних послуг передбачає не тільки розробку
привабливого туру, а й встановлення на нього привабливої ціни і просування
його до споживачів цільового ринку.
Туристичні підприємства повинні мати безперервний комунікаційний
зв’язок з існуючими та потенційними клієнтами.
Комунікаційна стратегія – комплексна програма дій, яка спрямована на
вибір пріоритетних інструментів маркетингових комунікацій, їх оптимальне
поєднання та посилення їх інтегративного впливу на споживачів [2].
Комунікаційна стратегія формується на основі стратегії розвитку та
маркетингової стратегії підприємства. Інформаційною базою для прийняття
стратегічних рішень є результати проведених маркетингових досліджень
(аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз споживачів,
конкурентів, визначення цільових сегментів тощо). У рамках розроблення
комунікаційної стратегії передбачається формування стратегії використання
окремих інструментів маркетингових комунікацій.
Програма спільних маркетингових комунікацій підприємства –
промоушен-мікс, це комплекс, що включає рекламу, стимулювання збуту,
зв’язки з громадськістю та персональні продажі для досягнення цілей
маркетингу.
Планування і здійснення на туристському підприємстві комплексу
комунікацій передбачає:
- розробку комунікаційної стратегії;
- підготовку і проведення конкретних заходів по кожному зі складових
елементів комплексу комунікацій [1].
Найважливішим компонентом комунікаційної діяльності туристської
фірми є зв’язки з громадськістю, або «Паблік рілейшнз».
Підготовка і проведення заходів складається з чотирьох взаємопов’язаних
етапів.
1. Аналіз, дослідження і постановка цілей.
2. Розробка програми і бюджету заходів.
3. Здійснення програми.
4. Аналіз і оцінка результатів.
Зазначені етапи називають системою RACE: Research (дослідження),
Action (дія), Communication (спілкування), Evaluation (оцінка).
Цінова стратегія – це визначення (вибір) підприємством напрямку дій у
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сфері ціноутворення, що забезпечує досягнення мети підприємства в кожній
конкретній ситуації [2].
Цінові рішення повинні узгоджуватися з рішеннями щодо обсягів
виробництва, витрат, дизайну й конструювання продукції, її реклами й методів
збуту.
Розроблення цінової стратегії містить три етапи:
1) збирання інформації;
2) стратегічний аналіз;
3) формування стратегії.
Стратегія ціноутворення передбачає вирішення таких завдань:
− розроблення стратегії поведінки щодо конкурентів;
− диференціація цін, тобто визначення цін у межах асортименту;
− визначення цінової дискримінації;
− дотримання гнучкості цін (як змінюються ціни з часом).
Основними критеріями вибору стратегії ціноутворення є: рівень цінової
чутливості споживачів, можливості підприємства і рівень конкуренції.
Вибір стратегії залежить від багатьох факторів: швидкості впровадження
на ринок нових послуг; частки ринку, контрольованої туристичним
підприємством; рівня патентного захисту тощо); терміну окупності капітальних
витрат; умов ринку (ступеня монополізації, цінової еластичності попиту, кола
споживачів); становища підприємства в галузі (фінансового стану тощо).
Для того, щоб визначити маркетингову стратегію, відділ маркетингу
туристичного підприємства повинен здійснити аналіз [3]:
1) внутрішнього середовища туристичного підприємства, його потенціал і
тенденції розвитку;
2) Особливості зовнішнього середовища туристичного підприємства.
Зовнішнє середовище розглядається як сукупність двох самостійних
підсистем:
- макрооточення;
- безпосереднього оточення.
Здійснюючи дослідження факторів макросередовища, дуже важливо
дотримуватися наступних аспектів, а саме:
- усі фактори макрооточення маркетингу взаємообумовлені і впливають
один на одного. Тому їх аналіз необхідно проводити системно, у комплексі.
- ступінь впливу факторів макросередовища на різні підприємства
неоднакова і залежить від їх розмірів, територіального розташування,
особливостей діяльності і ін.
Крім того, адміністрація туристичного підприємства має визначити, які з
зовнішніх факторів роблять на його діяльність найбільш істотний вплив.
Тому, важливо виявити ті фактори, що є потенційними носіями погроз для
підприємства. Також доцільно знати зовнішні фактори, зміни яких можуть
відкрити додаткові можливості для туристичної фірми.
Отож, зазначаємо, що туристичне підприємство може впливати на
характер і зміст цієї взаємодії, а також контролювати додаткові можливості у
запобіганні появи погроз його подальшого розвитку.
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Забезпечення сталого економічного зростання України вимагає активізації
інвестиційної складової суспільного відтворення. У цьому важлива роль
належить державі, оскільки інвестиційну політику та механізми її реалізації
визначають органи державної влади на підставі аналізу соціально-економічної
ситуації в країні.
Важливою складовою економічної політики держави, що визначає
загальнодержавні пріоритети і цілі є фінансова політика. Здійснення останньої є
відносно самостійним напрямом реалізації відповідних функцій держави.
Фінансова політика багатогранна і включає: бюджетну, податкову,
інвестиційну, митну, боргову, грошово-кредитну політику [1].
Слід зазначити, що державна фінансова політика впливає на темпи
економічного зростання та макроекономічні показники сфери туризму шляхом
застосування фінансових важелів.
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З метою визначення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
підприємств
сфери
туризму
на
трьох
рівнях
(макро-,
мезо-,
мікроекономічному), виокремимо його концептуальні положення.
Концептуальні положення фінансового забезпечення інвестиційної
діяльності підприємств сфери туризму полягають у наступному:
1. Визначити пріоритети інвестиційної діяльності підприємств сфери
туризму. Нестача інвестиційних ресурсів держави для своєчасного повного
фінансового забезпечення такої діяльності зумовлює необхідність пошуку
інших джерел їх фінансового забезпечення та зміни форми участі держави з
прямого фінансування на непряме фінансове забезпечення.
Метою надання непрямої державної підтримки є досягнення визначеного
результату або певної якості інфраструктурних послуг у сфері туризму через
надання гарантій за кредитами, обмінним курсом, зобов'язаннями щодо
надходження платежів за послуги, гарантованого рівня тарифів та/або обсягу
попиту на послуги; гарантій відшкодування збитків, наприклад, у разі невиплат
із боку державних органів, недостатніх надходжень або перевищення витрат
тощо; державного страхування або хеджування ризиків проекту, наприклад, на
випадок несприятливих погодних умов, коливань обмінного курсу; умовних
позик у вигляді зобов'язань щодо майбутнього кредитування або в вигляді
підтримки дохідної частини.
Наприклад, при реалізації проекту з будівництва платної автомобільної
дороги Загреб - Масельж в Хорватії, держава надала підтримку, виділивши
землю і організувавши умовний кредит, який міг бути використаний в разі,
якщо доходи проектної компанії впали б нижче рівня, необхідного для
обслуговування боргу. Уряд буде прагнути керувати процесом надання
державної підтримки, особливо щодо умовних зобов'язань, що виникають при
використанні таких механізмів підтримки. Причому, держава буде шукати
баланс між підтримкою приватних інвестицій в інфраструктуру і обачною
фіскальною політикою.
Знаходження правильного балансу дозволить державі приймати виважені
рішення щодо надання державної фінансової підтримки та управління
державними зобов'язаннями, що виникають у зв'язку з виділенням такої
підтримки, і одночасно проводити досить агресивну політику щодо
стимулювання інвестицій в інфраструктуру у сфері туризму.
2. Формуванні спеціальних економічних зон туристично-рекреаційного
типу (СЕЗ ТРТ) або кластерів для активізації інвестиційної діяльності
підприємств сфери туризму та забезпечення фіскального стимулювання на
основі системи преференцій та стимулів для резидентів СЕЗ.
3. Залучення до фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
підприємств сфери туризму коштів приватних інвесторів. Оскільки на даний
час основним джерелом фінансування інвестиційної діяльності підприємств є
власні кошти.
За умов обмеженості джерел залучення коштів проектні (інфраструктурні)
облігації можуть виступати як додатковий інструмент залучення інвестицій від
приватного сектору у сферу туризму. Їх особливістю є цільове призначення,
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тобто емісія здійснюється безпосередньо для фінансування будівництва або
модернізації того чи іншого об’єкту інфраструктури на засадах ДПП.
Даний інструмент є новим для України, впровадженню якого
перешкоджають відсутність відповідного досвіду у порядку і механізмі надання
державних гарантій по ньому. Потенційними інвесторами виступають
комерційні банки, пенсійні та інші фонди, орієнтовані на консервативну
стратегію інвестування.
Баланс інтересів учасників фінансового забезпечення інвестиційної
діяльності підприємств сфери туризму досягається: для держави – шляхом
прискорення темпів реалізації проектів у результаті здійснення інвестиційної
діяльності при мінімізації бюджетних видатків на інвестиційні потреби; для
інвестора – шляхом інвестування в проект з високим рівнем дохідності та
одержання нефінансового ефекту.
Метою фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств
сфери туризму є прискорення пошуку та акумуляції необхідного обсягу
фінансових ресурсів та прискорення темпів реалізації проектів у процесі її
здійснення.
Отже, запропоновані концептуальні положення фінансового забезпечення
інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму враховують рівні окремого
підприємства - потенційного інвестора – шляхом підвищення ефективності
діяльності інвестора; сфери туризму – через покращення господарських зв’язків
та підвищення її конкурентоспроможності; держави – через прискорення
реалізації проектів в процесі здійснення інвестиційної діяльності та зниження
потреби у державних інвестиційних ресурсах.
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Анотація. В роботі розглядаються поняття рекреаційно-туристичної
сфери, її ролі у суспільстві у цілому і, зокрема, у формуванні, нагромадженні і
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розвитку людського капіталу як одного з найважливіших чинників соціальноекономічного прогресу у сучасних умовах.
Ключові слова: туризм, рекреація, рекреаційно-туристична сфера,
людський капітал.
Abstract. The concept of recreation and tourism and theirs role in society and in
formation, accumulation and development of human capital as one of the most
important factors of social and economic progress in the modern world are
considered.
Keywords: tourism, recreation, recreation and tourism, human capital.
У сучасних умовах одним з найважливіших чинників соціальноекономічного прогресу і джерелом нагромадження національного багатства є
людський капітал. За висновками аналітиків Світового банку, саме якісний
людський капітал створює 80% ВВП розвинутих країн [1].
Людський капітал - це сукупність природних здібностей (стан фізичного і
психічного здоров'я, працездатність, витривалість), а також набутих знань,
професійних навичок, мотивацій до праці й розвитку, загальної культури, яка
включає етичні цінності, знання та дотримання норм, правил, законів
людського співжиття. Таким чином, людським капіталом є людські здібності,
які використовуються в будь-якій сфері суспільно корисної діяльності для
задоволення різноманітних потреб людини, організації, суспільства і завдяки
цьому впливають на зростання доходів свого власника та національного доходу
[2].
Формування, нагромадження і розвиток людського капіталу здійснюється
шляхом задоволення життєвих потреб, підвищення якості життя,
освіти і
виховання, придбання людиною нових знань і навичок, надання можливостей
для збільшення і реалізації інтелектуальних і фізичних здібностей до
продуктивної праці. Пріоритетним аспектом діяльності у цьому напрямі є
покращення здоров’я населення, зниження захворювань, збільшення тривалості
життя, провідну роль у чому мають не тільки сфера медичного обслуговування,
але й рекреації і туризму.
Рекреація (лат. recreatio - відновлення) - комплекс оздоровчих заходів, що
здійснюються з метою відновлення нормального самопочуття і працездатності
людини. Вони охоплюють всі види відпочинку поза місцем постійного
мешкання - санаторно-курортне лікування, туризм, аматорський спорт,
рибальство та ін.
Рекреаційно-туристична сфера - це складне утворення, важлива частина
національної економіки, що об’єднує різноманітні галузі, підгалузі та види
діяльності, розгалужену систему рекреаційних і туристичних закладів,
підприємств інфраструктури та інших суміжних галузей, котрі мають тісні
виробничі й економічні зв’язки, спільно використовують ресурси з метою
задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших
потреб населення.
Важлива роль рекреації та туризму у суспільстві розкривається через
широке коло ефектів: економічних, соціальних і екологічних. Економічні
ефекти проявляються у задоволенні попиту населення на відповідні послуги і
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товари, збільшенні ВВП, поповненні бюджету, здійсненні позитивного впливу
на економіку у цілому. Частка туристичної галузі у світовому ВВП на протязі
декілька років складає 9 %, а середні темпи зростання туризму становлять 79 % на рік [3]. Сферу рекреації та туризму вигідно відрізняють такі чинники:
невеликі початкові інвестиції, вища, ніж в інших галузях, оборотність капіталу,
короткий термін окупності, досить високий рівень рентабельності, відносно
стабільний попит на послуги. Ця сфера підтримує майже 50 суміжних галузей і
створює додаткові робочі місця: один турист дає роботу 10 особам. Створення
одного робочого місця в туризмі в 20 разів дешевше, аніж у промисловості.
Таким чином, туризм здійснює прямий вплив на підвищення життєвого рівня.
Опосередкований вплив туризму знаходить відображення у створенні і
розвитку місцевої інфраструктури і сервісних служб, якими користуються як
туристи, так і місцеве населення.
Соціальні ефекти рекреації та туризму проявляються у покращенні
здоров’я населення, підтримці людей на належному рівні фізичної підготовки,
залученню їх до занять фізичною культурою і спортом, відновленні душевної
рівноваги. Як свідчать дослідження, оздоровлення дає змогу скоротити у
народному господарстві витрати на тимчасову непрацездатність одного
зайнятого на 3-4 дні щорічно, знизити втрати робочого часу від скорочення
смертності у працездатному віці на 6-7 днів щорічно, зменшити перебування на
лікуванні в стаціонарі на 2-3 дні, підвищити продуктивність праці на 3 %,
скоротити кількість відвідувань поліклінік у 2 рази [4, С.174].
Туризм допомагає повноцінно використовувати вільний час людини,
розширяти його кругозір, поєднувати активний відпочинок з пізнанням світу.
Він культурно збагачує людину, сприяє розвитку людської особистості і тим
самим - підвищенню культурного рівня суспільства. Туристичні подорожі
сприяють задоволенню прагнень людей до ознайомлення з відомостями в галузі
історії, економіки, природи, культури, науки і техніки, етнографії, фольклору
тощо. У туристичній подорожі надається можливість насолоджуватися красою
природи, витворами архітекторів, скульпторів, художників, що сприяє
естетичному вихованню. Крім того, відбувається подолання дефіциту
спілкування людей у неформальній обстановці, без врахування виробничої
субординації і соціального статусу. Спортивний туризм розвиває такі риси
людського характеру, як колективізм, дисциплінованість, завзятість і
наполегливість.
Екологічний ефект рекреації та туризму полягає в тому, що,
використовуючи природні ресурси, вони також можуть служити засобом їх
збереження і відновлення через організацію різних форм природо-пізнавальної,
природо-виховної та природоохоронної діяльності. Суспільство намагається
зберегти цінні рекреаційні ресурси шляхом прийняття спеціальних
законодавчих актів, створення мережі національних парків, природних і
культурних заповідників та інших територій і об'єктів.
Україна має потужний рекреаційний потенціал: курортні та рекреаційні
зони займають майже 13 % її території. За даними Українського НДІ медичної
реабілітації МОЗ України, 57% природних лікувальних ресурсів Європи
34

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

знаходиться у наший країні. Однак цей потенціал використовується не повною
мірою: частка прямих надходжень від туризму у ВВП України, за даними
Всесвітній Ради з подорожей і туризму (WorldTravel&TourismCouncil – WTTC)
у 2000-2015 роках коливалася у межах 1,7-2,5 % [3].
Останніми роками розвиток рекреаційно-туристичної сфери в Україні
характеризується різноспрямованими тенденціями: протягом 2001-2014 рр.
обсяг рекреаційно-туристичних та соціально-культурних послуг, реалізованих
населенню, зростав, але кількість відповідних об’єктів суттєво скоротилася,
особливо - спеціалізованих засобів розміщення (санаторіїв і т. п.) - із 3304 до
1928 (на 41,6%), чисельність обслугованих скоротилася на 47 % [5, С. 121],
оздоровлених дітей – на 55 % [6, С. 6-8, 21].
Оздоровлення і рекреація мають важливу роль у соціальному і
економічному розвитку суспільства, заслуговують на постійну увагу
соціальних партнерів. Вважаємо за доцільне включити у Генеральну Угоду про
регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні пропозицію профспілок про
передбачення у фінансових планах підприємств і організацій коштів на
забезпечення оздоровчих і спортивних заходів не менше ніж 0,3 % від фонду
оплати праці.
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Анотація. В роботі обґрунтовується значення регуляторів антикризової
політики держави в туристичній сфері, підкреслюється те, що головним
регулятором є держава – суб’єкт управління галуззю в особі державних
інституцій.
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Abstract. The importance of regulators of the anti-crisis policy of the state in the
tourist sphere is substantiated, it is emphasized that the main regulator is the state the subject of management of the industry represented by state institutions.
Keywords: tourism, regulator, state, anti-crisis.
Виходячи з визначеної у попередніх роботах сутності самого поняття
«регулятор», для обґрунтування регуляторів антикризової політики держави у
туристичній галузі під об’єктом управління варто розуміти не тільки галузь у
цілому, але й сфери, що її утворюють, впливають на неї та формують, що й
дозволяє розглядати туристичну галузь в якості системи, до якої входять
підсистемні елементи (сфери), параметри яких повинні змінюватися на
відповідність заданому (бажаному) стану – виходу з кризи. Відтак,
управлінський вплив із боку суб’єктів управління цією системою торкається
кожної з визначених сфер, параметри яких повинні змінюватися на
відповідність головної цілі проведення антикризової державної політики –
виведення галузі з кризи у найкоротший термін із метою забезпечення її
стійкого розвитку.
Не менш важливим питанням для обґрунтування регуляторів антикризової
політики держави у туристичній галузі є з’ясування сутності такого поняття, як
«економічні регулятори», під якими розуміється «механізм та інститути, за
допомогою яких у національній економіці здійснюється розподіл ресурсів і
формуються їх пропорції, а саме – системи ринкових форм й ринків,
інструментів державного регулювання й державних інститутів [84].
Виходячи з цього визначення, можна дійти висновку, що відносно
проведення антикризової політики державні інституції (суб’єкт управління)
повинні використовувати економічні форми та методи з метою оптимального
використання ресурсів у системі (туристичній галузі) між її підсистемними
елементами (сферами галузі) задля виведення їх із кризового стану та
подальшого стійкого розвитку. До таких форм і методів, як де-факто, можна
віднести обґрунтовані у попередніх розділах дисертації економічні форми та
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методи державного регулювання. Але, на наше переконання, поруч із цим,
виходячи з етапу кризи, використовуються й адміністративні методи, пріоритет
яким віддається, виходячи з кризового стану тієї, або іншої сфери, та галузі у
цілому – чим більшим є прояв кризи, тим більш активним є використання
державними інституціями адміністративних методів.
Доведено, що для туристичної галузі в Україні характерним є прояв кризи
в усіх сферах, які її утворюють, та що найбільш ефективним заходом щодо її
подолання є відбудова державної політики на засадах кейнсіанської теорії з
використанням азіатської моделі, стає очевидним, що при обґрунтуванні
регуляторів антикризової політики держави у галузі пріоритетним є
використання сутності поняття «державний регулятор», порівняно з поняттям
«ринковий регулятор». Так, зокрема: якщо ознакою ринкового регулятора є
прийняття господарських рішень на рівні мікроекономіки – тобто суб’єктами
туристичної галузі в інтересах власного розвитку, що характерно для
ліберальної (американської) економіки, то ознакою державного регулятора є
прийняття рішень на макрорівні з урахуванням загальнонаціональних цілей та
інтересів розвитку галузі та її сфер на основі подолання кризових явищ, і
мезорівні – в окремому туристичному регіоні, але з урахуванням
загальнонаціональних пріоритетів; якщо ознакою ринкового регулятора є
управлінський вплив на горизонтальні (партнерські) економічні зв’язки між
суб’єктами туристичної галузі, то ознакою державного регулятора є
управлінський вплив на основі відбудови вертикальної підпорядкованості
суб’єктів господарської діяльності державним інституціям на регіональному та
національному рівнях економіки; якщо ознакою ринкового регулятора є
здійснення господарських зв’язків на договірних засадах між суб’єктами
туристичної діяльності переважно з використанням економічних форм і методів
державного регулювання з метою задоволення матеріального інтересу останніх,
то ознакою державного регулятора можна вважати відбудову чіткої ієрархічної
структури зв’язків із підпорядкуванням нищої ланки більш високій за
принципом «суб’єкт господарської діяльності – регіональні державні інституції
– національні державні інституції» з пріоритетом використання
адміністративних форм і методів державного регулювання суб’єктом
управління як галуззю у цілому, так і сферами, що до неї входять.
Отже, виходячи з наведених принципових ознак можна дійти висновку, що
головним регулятором туристичної галузі в умовах кризи є не ринок, як це
відмічається при визначенні поняття «економічні регулятори» [84], наданому
вище, а держава – суб’єкт управління галуззю в особі державних інституцій.
Відбір регуляторів безпосередньо залежить як від об’єкту управління
(галузь у цілому та сфери, що до неї входять), так і від етапу кризи. У цьому
контексті, відбір регуляторів є одночасно базисом реалізації самої антикризової
політики держави у туристичній галузі в Україні та, одночасно – засобом
розвитку галузі на попереджуючому етапі з метою недопущення кризи, та на
завершальному етапі – реалізації антикризової стратегії з визначенням
критеріїв оцінки розробленого механізму моніторингу антикризових заходів.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития и
управления туристской деятельностью в горных регионах, которые
отличаются хрупкостью природных и культурных ландшафтов, сложностью
социально-экономического развития.
Ключевые слова: горно-рекреационные комплексы, туризм, развитие и
управление.
Abstract. The article deals with the development and management of tourist
activities in mountainous regions, which are distinguished by the fragility of natural
and cultural landscapes, the complexity of socio-economic development.
Key words: mountain recreation complexes, tourism, development and
management.
Сложный характер управления туристской деятельностью в горнорекреационных комплексах (ГРК) связан с особенностями развития и
функционирования территориальных горных рекреационных систем, которые
отражены в следующих положениях:
1. Проблемы развития рекреации в горах необходимо связывать с
общими тенденциями ее развития, которые демонстрируют возвращение
главной цели рекреационной деятельности с точки зрения потребителей
туруслуг – восстановление сил и трудоспособности отдыхающих. Условия и
формы отдыха в ГРК позволяют организовывать активные формы
рекреационных занятий, а значит способствуют достижению целей рекреации.
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2. Горы представляют особую форму комплексных рекреационных
ресурсов,
которую
можно
назвать
«мозаичной
компактностью».
Принципиально отличный формообразующий элемент в горах – вертикаль –
создает особую ситуацию, при которой основные компоненты рекреационного
ресурса (чистый воздух, растительность, животный мир, ледники)
представлены на относительно небольшом удалении друг от друга со
значительным разнообразием природных ландшафтов. Значительную роль при
этом играет эстетическая сторона пейзажного разнообразия.
3. В силу особой социальной культуры и истории горцев, их обычаи,
архитектура, национальная кухня также являются частью рекреационных
ресурсов.
4. Горные районы зачастую относятся к слаборазвитым с точки зрения
социально-экономического развития. Развитие въездного туризма обеспечивает
альтернативные источники доходов в местные бюджеты, ведет к
перераспределению национального дохода и стимулирует региональное
развитие горных территорий в целом. [3]
По отношению к территории региона как социально-экономической
системе объекты туристского интереса в общем смысле концентрируются в
двух зонах: в центральной части и на крайней периферии [1]. ГРК за редким
исключением расположены в периферийных зонах. Центр и периферия имеют
разную туристскую специализацию, и развитие сферы туризма в них проходит
тоже по-разному.
Устойчивое развитие туризма в ГРК невозможно без отхода от
традиционного стихийного метода проб и ошибок, который лежит в основе
многих горных туристских центров РФ. Необходим научный подход,
основанный на методе системного подхода к освоению ресурсного потенциала,
учета сложившейся структуры экономики и долговременной стратегии
социально-экономического развития региона.
Модель развития туризма в горных регионах должна быть полностью
подчинена задаче минимизации негативного воздействия туризма на
окружающую среду и не допускать обострения любых (социальных,
экономических, экологических, психологических, религиозных) проблем.
Оценка воздействия модели на окружающую среду должна включать как
материальные, так и социологические факторы и должна быть основана на
законе и нормативно допустимых уровнях загрязнения окружающей среды.
Туристские зоны и центры должны интегрироваться с транспортной сетью,
а предприятия по предоставлению туруслуг – концентрироваться таким
образом, чтобы максимально снизить затраты на их (услуг) предоставление,
обеспечить широкий выбор доступных форм времяпровождения, с тем, чтобы
стимулировать увеличение длительности пребывания туриста, избегать
перегрузки одних и недостаточной активности работы учреждений других
форм отдыха.
Весьма важным представляется принцип сохранения характерных черт
окружающей среды и группировки курортных объектов по формам
времяпровождения: туристские объекты должны органически вписываться в
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окружающий горный ландшафт, сохранять его выразительность и эстетическую
ценность.
Поскольку главными элементами горных зон отдыха являются не
архитектурные сооружения, а живописные пейзажи, при установлении и
формировании архитектурно-планировочного профиля туристических зон
важно правильно использовать особенности ландшафта, т.е. с одной стороны
по возможности сохранить природную среду, с другой – максимально
подчинить ее планировочной и национально-художественно-архитектурной
идее.
Вся территория гор должна получить строгое
функциональное
зонирование. Постоянное население, хозяйственная деятельность и массовые
экскурсии должны сосредоточиться вдоль главных автодорог, удлинять и
разветвлять которые следует крайне сдержанно и осторожно. Организованным
подготовленным пешим и конным туристам следует отводить только
специальные маркированные тропы и перевалы, без права сходить в сторону;
определенные участки должны быть закреплены за альпинистами,
горнолыжниками, дельтапланеристами. Вся остальная территория, в том числе
леса и скалы в стороне от троп, за исключением сельхоз угодий и участков для
выпаса и прогона скота, должны быть на заповедном режиме и посещаться
только с научно-исследовательскими и природовосстановительными целями.
Инфраструктура туризма и рекреации в горах должны быть интегрированы
в традиционные формы природопользования. Неконтролируемое развитие
способно разрушить структуру горных ландшафтов, являющихся главным
фактором, привлекающим туристов. Туризм является рыночным товаром, на
который постоянно растет спрос (в будущем будет увеличиваться дефицит
рекреационных областей для населения стремительно урбанизируемого мира,
будет уменьшаться биоразнообразие; в этих условиях горные регионы
выступают в качестве одной из важнейших составляющих резервных
территорий для рекреационного использования). Горные территории способны
поддерживать этот спрос только в том случае, если природные и культурные
ландшафты будут сохранены.
Развитие туризма в горных районах должно протекать с учетом
вышеизложенных принципов, а также природной, экономической и социальнокультурной специфики горных территорий. На их же основе должно строиться
управление процессами воздействия турбизнеса на окружающую среду,
экономику и общество в целом. Система контроля и нейтрализации
негативного воздействия должна быть особенно взвешенной и продуманной и
осуществляться носителями туристской политики или даже специально
организованными для осуществления подобного мониторинга органами.
Список использованных источников:
1. Зырянов А.И. Туристские перспективы маргинальных территорий. //
Туризм и региональное развитие: Материалы II международной научнопрактической конференции. Смоленск, 2002.
2. Миненкова В.В. Особенности экологического воздействия туризма в
40

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

горных территория / В.В. Миненкова // Материалы II Региональной научнопрактической конференции «Курортно-рекреационный комплекс в системе
регионального развития». Краснодар: КубГУ, 2005. – С. 83-91.
3. Миненкова В.В. Туризм в горных территориях: особенности развития и
управления // География: история, современность, перспективы. К 90-летнему
юбилею Г.С. Гужина / под ред. Г.С. Гужина. Краснодар, 2012. С. 310-319.
4. Миненкова В.В. Туризм как фактор социально-экономического
развития горных регионов (на примере республик Центрального Кавказа):
дисс… канд. геогр. наук: 25.00.24: защищена 20.06.2003 / Миненкова Вера
Владимировна. Краснодар, 2003. – 223 с.
Работа отправлена: 27.03.2017 г.
© Миненкова В.В.
ЦИТ: v117-025
УДК: 005.591.6:338.486.2

Гладинець Н.І.
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ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
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APPLICATION METHODS FOR INNOVATIVE ENTERPRISE
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Анотація. В роботі розглянуто особливості управління туристичними
підприємствами в Україні, важливість підтримки розвитку малого
туристичного бізнесу з боку держави, визначено доцільність використання
інноваційних методів управління підприємств туристичної індустрії.
Ключові слова: підприємства туристичної індустрії, інновації, мале
туристичне підприємництво, методи управління.
Abstract. We consider peculiarities of tourism enterprises in Ukraine, the
importance of supporting the development of small tourism businesses from the state
determined the feasibility of using innovative management business tourism industry.
Keywords: enterprises of the tourism industry, innovation, a small travel
business, management.
Основу туристичного бізнесу становлять малі підприємства, життєвий
цикл яких є коротким і суттєво залежить від зовнішніх факторів впливу. Тому
питання розвитку інноваційних методів управління малими підприємствами
туристичної індустрії набувають все більше актуальності в умовах виходу із
посткризового стану економіки для побудови конкурентоспроможної,
високорентабельної, соціально та екологічно відповідальної туристичної галузі.
Суб’єкти, що здійснюють туристичну діяльність, є туристичні підприємства
– самостійні суб’єкти господарювання, що задля задоволення суспільних і
власних потреб створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги а
також,
послуги посередництва при реалізації туристичного продукту й
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туристичних послуг які в установленому порядку, отримали дозвіл на здійснення
туристичної діяльності. Більшість з них відноситься до категорії малих
підприємств.
Результатами досліджень встановлено, що майже 85% компаній
туристичного ринку можна було б виділити в окрему групу
«мікропідприємств» із кількістю співробітників 5 і менше. [1]
Кількість туристичних підприємств за останнє десятиріччя мала тенденцію
до зростання, проте кризові роки (2008 – 2009 та 2014 – 2016) вплинули на
функціонування даної галузі, що призвело до суттєвого зменшення кількості
зайнятих суб'єктів та втрати їх доходності.
В дослідженнях багатьох авторів зазначено, що аналіз системи підтримки
діяльності малого туристичного підприємництва в Україні з боку державної
влади та органів місцевого самоврядування, виявив її недостатність.[2]
Подолання такого становища можливе шляхом більш чіткого відображення
заходів, спрямованих на підтримку туристичної галузі та їх реалізацію в
державних і регіональних програмах розвитку. Особливо відчутним
результатом у місцевих бюджетах мають стати надходження від розвитку
місцевих туристичних підприємств в умовах дефіциту коштів та зростаючих
обсягів фінансування місцевих видатків в процесі децентралізації.
За таких умов та особливостей розвитку підприємств галузі постає питання
щодо вибору та застосування інноваційних методів управління суб’єктами
індустрії туризму.
Здатність до створення і використання інновації (інноваційність) сьогодні
визнається, як найважливіший чинник формування конкурентної переваги
підприємства. Пріоритетне зростання значення інновацій зумовлює
необхідність реструктуризації багатьох підприємств, основним елементом якої
є зміна існуючої стратегії дій з одночасним спрямуванням на зростання
потенціалу інноваційності. [3]
В сучасних умовах серед основних видів інновацій в малих туристичних
підприємствам є доступні перш за все попитові інновації – стимульовані
потребами, які проявляються на ринку або поза ним, та імітуючі (наслідувальні)
інновації, що полягають у відтворенні оригінальних змін, які в конкретному
часі і місці приносять певні ефекти.
Впровадженню процесних інновацій, сприяють інновації в організації
праці, але одночасно організаційні інновації є передумовою для інших її форм.
Потреба впровадження інноваційних методів організації і управління
підприємством вимагає особливої уваги до методів, які спонукають людей до
креативної поведінки, нетрадиційного мислення, а також нових форм співпраці
і фінансування в області інноваційності. [3]
Розглядаючи інноваційність, як необхідну умову конкурентоздатності
підприємств, необхідно відмітити, що зазвичай, з точки зору споживача
туристичних послуг, головними джерелами конкурентної переваги
визначаються нижчі витрати або/i вирізняючий характер пропозиції.
З числа багатьох новітніх методів та підходів до управління найбільш
важливими для туристичної галузі, можна назвати такі, що пропонують
42

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

ефективні в сучасних умовах інструменти і рішення, зокрема, комплексне
управління якістю, реінжиніринг, бенчмаркинг, а також інформатизація
управління та діяльності.
Підприємства індустрії туризму в Україні потребують інноваційних
методів та підходів до управління, спрямованих водночас, як на ефективну
діяльність та формування конкурентних переваг на ринку, так і на запобігання
кризових явищ, викликаних несприятливими змінами середовища, на
оздоровлення економічного стану туристичних підприємств, зміцнення їх
фінансів, виявлення нових, конкурентоспроможних моделей ведення бізнесу.
Вищезгадані методи управління: комплексне управління якістю,
реінжиніринг, бенчмаркинг, а також, реструктуризація підприємства, є
інструментами антикризового управління туристичними підприємствами, що
слугує важливим засобом виживання і розвитку в умовах посткризової
економіки. Це питання потребує окремого дослідження
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ
Одеський національний морський університет
Blanutsa E.E.
THE CURRENT TRENDS AND PROSPECTS OF TOURISM BUSINESSES
IN THE WORLD AND UKRAINE
Odessa National Maritime University
Анотація. В роботі представлені сучасні тенденції та перспективи
розвитку туристичного бізнесу у світі, розглянуті найперспективніші види
туризму для України.
Ключеві слова: туризм, туристичний бізнес, перспективні види туризму.
Abstract. The article presents the current trends and prospects of tourism
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businesses in the world, considered the most promising types of tourism in Ukraine.
Key words: tourism, tourism businesses, perspective types of tourism.
Глобалізація світової економіки суттєво вплинула на розвиток
туристичного сектору. Розповсюджене використання найновітніших
технологічних рішень призвело до зародження феномену міжнародного
масового туризму. Сучасний туризм відкриває особливості масового
туристичного продукту разом із його стандартизацією та серійним
виробництвом, спеціалізацією та різноманітністю його пропозицій, а також із
сучасним продажем та рекламою. Розвиток світової економіки туризму є
результатом задоволення людських потреб, починаючи з потреби на відпочинок
та дозвілля, відновлення фізичних сил, споживацьких потреб і закінчуючи
розумовими потребами: новий досвід, сприйняття та пізнання. З огляду на те,
що туристичний рух набуває масового характеру і охоплює всі вікові й
соціальні групи населення, досить актуальним є визначення тенденцій розвитку
світового туризму.
До основних тенденцій розвитку світового туризму в ХХІ столітті
належать інтенсивний розвиток політичного, культурно-пізнавального,
ділового, тематичного та пригодницького туризму і круїзи; посилення
конкуренції, що вимагає від туристичної галузі підвищення якості наданих
послуг; концентрації інвестицій і кооперації учасників ринку туристичних
послуг; збільшення частки витрат на подорожі в сімейних бюджетах, зростання
популярності індивідуального туризму тощо.
Розглянемо тенденції розвитку світового в'їзного (іноземного) туризму за
матеріалами Світової Організації Торгівлі (СОТ).
Залежно від мети візиту доля в'їзного туризму в 2016 р. склала: 51% –
рекреаційна мета, відпочинок, на свята; 27% – релігійна мета, оздоровлення;
15% – бізнес-туризм; 7% – інша мета.
Доля в'їзного туризму залежно від виду транспорту в 2015 р. склала:
повітряний – 47%; автодорожній – 42%; морський – 7%; залізничний – 4%.
Доля прийнятих іноземних туристів залежно від регіону світу у 2016 р.
склала: на першому місці по кількості в'їзних туристів знаходиться Європа
(54%), на другому – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (20%), на третьому –
Америка (16%), на четвертому – Африка і Ближній Схід (по 5%).
Іноземний туризм, як експортна галузь економіки, займає перше місце в
державах з середнім рівнем розвитку, таких як Іспанія – 41,7%, Греція – 40,4%,
Португалія – 22,8%; друге і третє місце – у високорозвинених країнах: Австрії –
32%, Швейцарія – 10%, Данія – 8,7%, Франції – 8,5%.
Друга і основна якісна характеристика розвитку світового туризму – це
доходи, надходження від туризму. Доля доходів від в'їзного туризму залежно
від регіону світу склала: на першому місці знаходиться Європа (51%), на
другому – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (22%), на третьому – Америка
(20%), на четвертому – Ближній Схід (4%), на п’ятому – Африка (3%).
Згідно з рейтингом країн, які мають найбільші надходження від туризму у
2016 р., найбільші надходження мали США (96,7 млрд. дол.), Іспанія (57,8
млрд. дол.), Франція (54,2 млрд. дол.), Італія (42,7 млрд. дол.), Китай (41,9
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млрд. дол.), Великобританія (37,6 млрд. дол.), Германія (36,0 млрд. дол.),
Австралія (22,2 млрд. дол.), Австрія (18,9 млрд. дол.), Турція (18,5 млрд. дол.).
Таким чином, найбільш розвиненими регіонами світу є Європа і північна
Америка, і саме в цих регіонах містяться центри формування туристичних
потоків. Динаміка міжнародного туризму показує швидкий розвиток молодих
туристичних регіонів: Азіатсько-Тихоокеанського, Близькосхідного та
Африканського.
За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), сфера туризму
активно розвиватиметься і в майбутньому. Кількість подорожуючих до 2020
року сягне 1,6 млрд. осіб на рік, у порівнянні з 2016 роком 1,2 млрд. осіб. При
цьому доходи від туризму, за прогнозами ВТО, у 2020 році складуть 2000 млрд.
доларів США, тобто у 1,3 рази перевищать рівень 2016 року, а до 2020 року
прогнозується збільшення доходів до 2000 млрд. доларів США.
Фахівці
Всесвітньої
туристичної
організації
визначили
п’ять
найперспективніших видів туризму у ХХІ столітті:
1. Круїзи – один із найперспективніших та бурхливо зростаючих видів
туризму. На початку 1980 р. кількість «круїзних» туристів складала 1,5 млн.
осіб, то нині - 10 млн., і їхня кількість постійно зростає.
2. Пригодницький туризм – для любителів гострих відчуттів. Постійно
зростає попит на сходження на найвищі вершини світу та екскурсії по морських
глибинах.
3. Культурно-пізнавальний туризм – активно розвиватиметься в Європі,
Азії, Близькому Сході, відповідно, зросте значення охорони пам’яток культури.
4. Діловий туризм – набув активного розвитку нині і розвиватиметься і в
майбутньому, що пов’язано зі швидкими темпами розвитку світової економіки,
поглибленням політичних та економічних зв’язків між різними державами
світу.
5. Космічний туризм – за даними американських фахівців, забезпечить
щорічний дохід у розмірі 10 млрд. доларів США.
Проаналізовані дані свідчать про те, що туристична галузь економіки
активно розвивається: зростає кількість туристичних прибуттів у світі загалом і
у всіх туристичних макрорегіонах, також в Україні зокрема.
Науковий керівник: к.е.н., доцент Власенко О.С.
Робота відправлена: 28.03.2017 г.
© Блануца Є.Є.
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Аннотация. Показаны речные ресурсы республики Молдова, а также
предложен водный путь через реку Днестр, связывающий Кишинёв-Одессу.
Становление новой связи между двумя странами будет способствовать
развитию экономических, культурных, а также туристических взаимосвязей.
Подчёркивая необходимость углубления фарватера реки, а также
необходимость в новых технологиях, организационных путях развития данной
отрасли.
Abstract. The river resources of the Republic of Moldova are shown, as well as
the waterway through the Dniester River connecting Chisinau-Odesa. The emergence
of a new relationship between the two countries will contribute to the development of
economic, cultural, and tourist interrelations. Underlining the need for deepening the
waterfront of the river, as well as the need for new technologies, organizational ways
of development of this sector.
По территории Республики Молдова протекают два внутренних водных
пути свободного течения (реки Днестр и Прут), которые в соответствии с
Европейским соглашением о важнейших водных путях международного
значения (СМВП), классифицированы как водные пути международного
значения.
- река Прут, от устья до г.Унгены (407, 0 км);
- река Днестр от порта Белгород-Днестровский (Украина) до порта Бендер
(228 км), включая два молдавских порта международного значения,
обозначенные:
1) порт Джюржюлешть (133 км), как портовый комплекс на реке Дунай,
2) порт Бендер (Тигина) (228,0 км) на реке Днестр. (рис.1)
В марте 2008 года Правительством Республики Молдова была утверждена
концепция развития водного транспорта, которая определяет основные
критерии его развития, а также цели и методы государственного регулирования
в этой сфере. [1]
Река Днестр на сегодняшний день является судоходной только на
определённых участках, в связи с обмелением и невыполнением русловых
гидротехнических работ по поддержанию гарантированных глубин с целью
обеспечения безопасности судоходства. Обмеление происходит из-за
нерешённых проблем эксплуатации реки с Украиной, которая контролирует как
верхнее, так и нижнее течение реки. В этой связи водный транспорт
эксплуатируется с очень низкой производительностью по сравнению с 80-ми
годами прошлого века, когда посредством водного транспорта производились
перевозки грузов и пассажиров по реке Днестр от порта Бендер и пункта
Олэнешть до порта Белгород-Днестровский, после чего грузы посредством
перевалки на морские суда перевозились по морским путям.
На текущий момент в Республике Молдова существуют два речных порта
занимающихся пассажирскими перевозками на реке Днестр:
- Бендерский речной порт (южное течение);
- Рыбницкий речной порт (северное течение).
Как видно, отсутствует центральное местоположение порта на реке
Днестр. И особенно следует подчеркнуть, на его правом берегу. Именно такую
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роль и может занять Вадул-луй-Водский речной порт. (рис.2)

Рис. 1 Речные порты Республики Молдова
Существующие речные порты представляют собой комплекс сооружений,
в целом не соответствующих высоким требованиям безопасности при
организации перевозок пассажиров, и являются как физически, так и морально
устаревшими.
Большинство экономических агентов в области водного транспорта
предоставляют услуги по перевозке пассажиров (прогулочное судоходство) в
районе зоны отдыха Вадул-луй-Водэ. Днестровский парк и зона отдыха Вадуллуй-Водэ, является бесспорным туристическим достоянием Молдовы, но не
используется согласно своему высокому потенциалу.

47

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

Рис. 2 Схема речного потенциала муниципии Кишинэу.
В последние годы туристические круизы по Днестру стали набирать
популярность, однако в связи с этим остро стал вопрос о возможности
использования
дополнительных
судоходных
мощностей
с
малым
водоизмещением. Для развития данного туристического бизнеса необходимо
строительство причала небольших круизных судов, а так же строительство
комплекса речного вокзала для удобства пассажиров и привлечения
дополнительных туристов.
Потенциал Вадул-луй-Водэ огромен. На протяжении всего Днестра
находятся множество живописных пейзажей, которые потенциально могут
привлечь как иностранных туристов, так и граждан республики. Находясь в
непосредственной близости к столице Молдовы, данная зона отдыха является
доступной и привлекательной даже для непродолжительного отдыха.
Развитие внутреннего водного транспорта обеспечит его становление как
стабильной
и функциональной транспортной отрасли. Туристические и
судоходные компании будут иметь основу для дальнейшего повышения
качества предоставляемых услуг. Повысится эффективность их работы и
возникнет необходимость реализации приоритетных интересов развития
экономики Республики Молдова, а также приоритетов отрасли внутреннего
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водного транспорта, что затем даст возможность развитию и внешнего водного
транспорта.
Повышение спроса на услуги водного транспорта на внутренних водных
путях будет происходить, в первую очередь, за счёт эффективных судоходных
компаний, которые создадут условия для лояльной конкуренции на уровне как
внутреннего, так и международного водного транспорта. Повышение
эффективности и рентабельности судоходных компаний, портов и других
субъектов, участвующих в деятельности внутреннего водного транспорта,
позволит повысить потенциал отрасли и будет способствовать процессу
обновления основных средств.
Реализация данного проекта позволит:
а) обеспечить приток инвестиций в организацию туризма на территории
Вадул-луй-Водэ;(муниципия Кишинева);
б) повысить уровень безопасности при оказании услуг в транспортной
области на внутренних водных путях;
в) открыть новые направления туристических маршрутов;
г) повысить эффективность управления и координации водных маршрутов;
д) повысить уровень качества услуг, предоставляемых в области водного
транспорта.
Сегодня мы должны видеть необходимость продолжения судоходства
вверх по течению Днестра как минимум до Вадул-луй-Водэ, с углублением
русла и углублением фарватера. Это даст возможность сообщения судов с
крупными портами Украины, Румынии, Болгарии, России и Турции.

Рис. 3 Схема сообщений речного вокзала с транспортными узлами
черноморского региона.
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Пункт централизованной отправки пассажиров приведёт к большему
разнообразию туристических маршрутов, а также повысит комфортабельность
проведения различных экскурсионных туров по реке Днестр. Введение новых
путей позволит развивать туристический бизнес, на территории данной
курортной зоны, что подтверждает экономическую обоснованность
строительства.
На реке Днестр, в перспективе, при обеспечении судоходности будут
выполняться туристические рейсы на черноморские курорты в Сергеевку и
Затоку (Украина), а также на судах «река-море» и в Одессу. Этому так же
способствуют соглашения подписанные между Молдовой и Украиной, которые
являются правовой основой, позволяющей молдавским и украинским
экономическим агентам, эксплуатирующим суда, свободно направлять свои
транспортные средства на внутренние водные пути Украины и Молдовы.
Однако использование плавсредств на реках осложняется сбросами воды
через плотины. Уровень воды в руслах Днестра и Прута минимальный, однако
при различных аварийных ситуациях резко и значительно повышается. Между
тем углубление фарватера позволит безболезненно использовать данный вид
транспорта в течении года (Днестр замерзает на недолгое время).
В связи с низким уровнем воды предлагается провести углубление
фарватера по всей длине Днестра от Дубосарской ГЭС до Чёрного моря.
Неоходимо подчеркнуть, что водная артерия «Днестр – Чёрное море»
должна вновь эффективно заработать на благо двух стран – Украины и
Молдовы.
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TRANSPORTATION IN TOURISM: WORDBANK FOR LEARNING
FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES
М’ясоїд Г.І.
ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА У ТУРИЗМІ: ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ДЛЯ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ
Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine

Abstract. This paper addresses a problem of selecting lexical units to train the
would-be specialists in tourism English for professional purposes within the
frameworks of theme ‘Transportation in tourism’. The results of the content analysis
of authentic texts in tourism are arranged into functional groups to be in focus in
language learning in the course of vocational training.
Key words: English for specific purposes, content analysis, lexical item,
transportation, tourism.
Анотація. В роботі розглядаються питання добору лексичної складової
професійного навчання спеціалістів галузі туризму англійської мови за
професійним спрямуванням з тем «Транспортна система у туризмі». За
результатами контент-аналізу автентичних професійних текстів об’єднано у
функціональні групи лексичних одиниць, які повинні стати предметом вивчення
у курсі мовної підготовки у ВНЗ.
Ключові слова: англійська мова для спеціальних цілей, контент-аналіз,
лексична одиниця, транспорт, туризм.
We have analyses 10 authentic texts in transportation and tourism in English
[1-10], which contain the total of 12 689 words. We completed the content analysis
of this texts by counting the frequency of use of certain lexical units (hereinafter –
LU) by means of Statistics application in MicrosoftWord. LU used less than five
times were excluded from the final list. The results obtained were grouped by
thematic criterion.
The massive group ‘Tourist Transport’ contains 71 LU, used total 1336 times.
We have subdivided this cluster into subgroups and characterised their content below.
Subgroup ‘Tourist Transport Economics’ has 11 LU, the most frequently used LU is
‘IT’ - 548 uses, ‘transportation’ – 86, ‘traffic’ – 13, ‘infrastructure’ – 14, ‘distance’ –
11, ‘transportation sector’ – 9, ‘tourist transport’ – 6, ‘rail travel’ – 6, ‘trends’ (у
словосполученнях ‘market trends’, ‘business trends’) – 5, ‘fuel cost’ – 5,
‘transportation infrastructure’ –5 uses.
Group ‘Transport System’ contains 9 LU: ‘air transport’ –28 uses, ‘road
transport’ – 10, ‘route’ – 9, ‘water transport’ – 8, ‘rail transport’ – 6, ‘transport
system’ – 5, ‘mode of transport’ – 5, ‘tourist flow’ – 5, ‘freight’ –5 uses. Group
‘Means of transport’ has 12 LU: ‘car’ –42 uses, ‘ship’ – 39, ‘bus’ – 38, ‘ferry’ – 27,
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‘train’ – 22, ‘vehicle’ – 16, ‘cruise ship’ – 13, ‘carrier’ – 12, ‘taxi’ – 12, ‘aircraft’ –
5, ‘jet’ – 5, ‘vessel’ – 5. Group ‘Transport Requirements and Features’ has 7 LU:
‘facilities’ – 34 uses, ‘design’ – 11, ‘price’ – 11, ‘venue’ – 11, ‘potential’ – 8,
‘weather’ – 8, ‘rentals’ – 5 uses.
The LU denoting the means of transport were further subdivided into three
subgroups. Section ‘Air Transport’ contains 15 LU: ‘airline(s)’ –66 uses, ‘airport’ –
43, ‘air transport’ – 28, ‘flight’ – 24, ‘terminal’ – 18, ‘aviation’ – 16, ‘International
Air Transport Association’ (IATA) – 16, ‘low-cost carrier’ (LCC) – 13, ‘Open Skies’
– 6, ‘by air’ – 6, ‘air travel’ – 6, ‘airways’ – 5, ‘civil aviation’ – 5, ‘passenger load
factor’ – 5, ‘air industry’ – 5 uses. Section ‘Land Transport’ has 8 LU: ‘land’ –28
uses (in phrases and in paradigm ‘by land’, ‘landing’, ‘land-based’, ‘land-based
travel’, etc.), ‘railways’ – 14, ‘seat’ – 8 (‘seats’, ‘seating’, ‘seat selection’), ‘trip’ – 8,
‘transit’ – 7, ‘walk’ – 7, ‘cycle’ – 5, ‘walking’ – 5 uses. Section ‘Water Transport’
has 7 LU: ‘cruise’ – 71 uses, ‘water’ – 24, ‘river cruise’ (‘river cruising’) – 13,
‘Cruise Lines International Association’ (CLIA) – 10, ‘cruise line’ – 8, ‘cruise
industry’ – 5, ‘shipping’ – 5 uses.
The selected word stock will help the specialists in tourism manage the
transportation-related issues efficiently in English.
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Abstract. The article describes the experience of foreign countries in the
development of the tourism sector and the ways of its integration into the
international community , to analyze the role of the tourism sector and the possibility
of implementing the best practices of foreign countries in our republic
Key words: tourism sector, international tourism market, sustainable
development, integration.
Аннотация. В статье рассмотрен опыт зарубежных стран по
устойчивому развитию туристического сектора и пути его интегрирования в
международное сообщество, анализирована роль развитии туристического
сектора и возможности внедрения передовой практики зарубежных стран в
нашей республике.
Ключевые слова: Сектор туризма, устойчивое развитие, международное
сообщество, интеграция.
Tourism is travel for religion, recreation, health, business purposes for a limited
time. The meaning of word “tourism” is travel. As living standards of people arose
number of travelers increased. Especially after World Work II and advancement in
technology tourism became very popular. Tourism became part of people’s life in
globalized world.
Tourism can be domestic and international. Development of international
tourism depends on development of domestic tourism.
In modern world 9% of World GDP, 1/11 employment, 6% of export, 30% of
service export in world depends on tourism.(pic 1)
266 million people works in tourism sector. It is expected to reach 298 million
by 2024. (Graph 1.)
Development of tourism industry depends on development of its spheres. The
spheres of tourism industry are:
- Transportation – water, air, land transportations are available. The main part of
tourist transportation carried out by cars and airlines.
- Information technologies – plays very crucial role in promotion of tourism and
attracting tourist to the destination.
- Service industries – such as foods and drinks have very important role in
tourism. Some tourists prefer to travel somewhere that has great food and drinks.
- Accommodation – provides so many varieties of accommodation, for example:
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hotel, hostel, motel, rental homes etc. Improvement of accommodation sector in a
tourism area is must.

Picture 1. "2012 Tourism Highlights". UNWTO. July 2013. Retrieved11
July2013

Graph 1. Direct contribution of travel to employment.
Level of tourism differs from region to region. Most recently Europe is leading
in the list. The main reason for that is the development of tourism industry and
easiness of visa requirements among European countries. Recently, Asia more
specifically southern-east Asia and Oceania started to rise very quickly in tourism
sector. It is nature and potential of those countries that give them an opportunity to be
as tourism centers in the world.
Travel is costly. Historically, only wealthy individuals could afford to travel
abroad, and they tended to travel to affluent countries with quality tourism
infrastructure and services. Not surprisingly, Europe and North America have been
the largest sources and recipients of international tourists. But this, too, is changing.
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In recent decades, tourist arrivals in emerging countries have grown much faster than
in developed ones. The Asia-Pacific region has seen—and will continue to see—the
fastest growth. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) predicts
that international tourism arrivals will grow by 3.3 percent per year between 2010
and 2030 and reach 1.8 billion total arrivals by 2030. Growth in emerging countries is
expected to be twice as fast as in advanced ones. Tourism’s market share in emerging
countries is predicted to rise to 57 percent by 2030, compared to 47 percent in 2012.
The challenge of how to direct the economic benefits of tourism to the world’s
poorest areas and populations, however, remains.
While growing affluence and falling real travel costs have been primary reasons
for the surge in post-1970s international travel, changes in government travel policies
have also played an important role. As travel barriers have gradually lowered,
international tourism has flourished—but not without its criticisms. Public awareness
of tourism’s potential negative spillovers has increased.
Tourism has become an important sector that has an impact on development of
country economy. The main benefits of tourism are income creation and generation
of jobs. For many regions and countries it is the most important source of welfare.
The ability of the national economy to benefit from tourism depends on the
availability of investment to develop the necessary infrastructure and on its ability to
supply the needs of tourists.
Importance of Tourism Industry
1. Sources of foreign exchange earnings - Tourism industry is the main
influential type of industry in the world. Nepal has also taken tourism industry as its
major sector of income in the fiscal year 2009/11.
2. Employment Opportunities - Tourism industry is also one of the influential
sectors. It generates employment opportunities. It provides employment to unskilled,
semi-skilled and skilled manpower. Guide, load man etc are the personal or labor
required in Tourism industry.
3. Sources of public as well as private income- Tourism industry is the source
of income for both public also well as private sector government charges tax, sales
tax, service tax etc. which is known as government revenue is the income of public.
And handicraft, arts etc are the things that attract tourist and most of them buy them
and the seller makers some profit which is called private income.
4. Cultural Exchange -Tourism industry facilities cultural exchange tourist
carry over various cultural concepts of other countries where they visit. Local people
can learn their language, art, skill, culture etc and vice versa.
5. Publicity of nation -Azerbaijan is a small country, difficult to be located in
the world map. Tourism helps to publicize the country in different parts in the world.
It helps to publicize Azerbaijani art, skills tradition, cultural beauty and hospitality to
the world.
Tourism is a significant economic driver. Azerbaijan’s tourism sector
comprises five industries – accommodation, food and beverage, recreation and
entertainment, transportation, and travel services. From bed and breakfasts and
restaurants to parks and museums, tourism touches every corner. Virtually all areas of
business are influenced by tourism.
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The sector employs a diverse range of Azerbaijan citizens, including service
station attendants to golf resort owners. Residents in every community, large and
small, rural and urban, are engaged in tourism activities. Almost all ages, ethnicities,
and skill sets can derive their livelihood from tourism.
Our vision: A vibrant entrepreneurial tourism industry offering year-round
compelling and memorable Azerbaijan experiences.
Our mission: Connect people with quality Azerbaijan experiences and advance
the development of successful tourism operations.
Tourism is important for the growth and development of a developing country
like Azerbaijan. The advantages and disadvantages of Tourism have been discussed
as below:
The nature of the world economy dictates that it’s mostly people from developed
nations who travel as tourist to the developing ones, much more than do people from
developing nations visit as tourist the developed ones. This results in a downward
stream of cultural influences that in cases have proven to be detrimental, as they were
not in cohesion with the environment, economy and culture of these hosts, who
cannot in that same capacity exchange influences. For example, it is common
knowledge that most tourist destinations are plagued with prostitution; this has had
dire consequences for the culture, economy and health of these tourist coveted
nations, but is reported to be a major boost for tourism.
So many places in the world rely heavily on tourism as a key source of income
and employment nowadays, as well as a way of showing off national and local
heritage, plus perceived successes.
Unfortunately, tourism can also be a source of problems too, especially if it is
not managed correctly. A constant flow of foreign visitors can, for instance,
undermine the beauty, uniqueness, character, and social coherence of a tourist
destination over time.
Travelers in those sorts of numbers can easily present huge challenges and
problems for many destinations, including transport, places to stay, policing, and
maintenance.
Azerbaijan is situated between Europe and Asia with its historical past and
modern features. Location and nature make a huge sense for the development of
tourism in Azerbaijan. The combination of both European and Asian spirits makes
Azerbaijan much more attractive for tourists as a tourism destination. The
development of qualified service sector will lead Azerbaijan to be one of world’s best
business and trade centers with good tourism atmosphere.
In modern times, tourism plays an important role in the presentation of a country
in economy and international relations. That’s why, much attention should be paid on
country’s tourism for catching one of the best places in world’s tourism sector.
Azerbaijan’s future in tourism is so bright because it has enough potential for
the development of the service sector and it is supported by governmental
organizations. There are several regional and international organization in tourism
industry. World Tourism Organization is most recognized and leading in travel and
tourism. Other organizations that work in tourism sector are: World Travel and
Tourism Council, Economic Development and Cooperation Agency, European Union
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and etc.
Tourism in Azerbaijan dates back to ancient times. Ancient trade routes, transregional projects attracted many foreigners to the country. But the main development
time of the tourism starts after independence. Tourism sector is prioritized by
government and state programs are enforced to develop the sectors. In result, country
attracted many local and foreign investments to economy.
After 2002 there is huge growth in number of incoming tourist. The reason for
that is, promotion of Azerbaijani tourism in international level, state policy and
programs in this field. “2002-2005”, “2010-2014”, “2008-2016” States Programs
have been enforced.
State pays special attention to development of regions. Lately in Gusar and
Guba winter tourism complexes were opened, Lankaran and Khachmaz and other
cities attracts more and more local and foreign tourists.
One of the state goals in state tourism policy is attract foreign investments to
tourism of the country. World class hotels like Hilton, Marriot, Jumeirah was opened
in Azerbaijan with help of foreign investments.
Azerbaijan has great potential in tourism. Health, recreation, gastronomy,
adrenalin, historical tourism types can be improved in Azerbaijan. And this
improvement will be lead higher number of foreign tourists.
Promotion of Azerbaijan in international level, renewals in infrastructure and
more investment in this sector can lead to increase its importance and impact on
country economy.
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Анотація. В роботі розглянуто основні фактори, що впливають на ціну
туристичного продукту, на процес ціноутворення, окреслений вплив каналів
просування на ціну, а також висвітлена залежність ціни від рівня та
специфіки туристичної компанії.
Ключеві слова: ціна, фактор ціноутворення, комісійні, націнка.
Abstract. This paper reviews the main factors which affect the price of the
tourist product, the process of pricing, promotion channels, outlined the impact of the
price and highlighted the dependence of the price level and the specific travel
company.
Key words: price factor pricing, commissions, margin.
Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна
визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні
потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток
територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної
рівноваги та історико-культурного довкілля. Програма дій, зорієнтована на
досягнення цієї мети, має бути синхронізованою із загальними темпами
становлення ринкових механізмів і співвідносною з політикою структурних
реформ в економіці. Вона повинна також враховувати накопичений досвід
розвитку туризму у світі, що створює сприятливі умови доопрацювання та
розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму.
Щоб бути успішним на ринку, туристичний продукт повинен бути
оцінений точно і така оцінка має забезпечувати конкурентноздатність продукту.
Це вимагає чіткого розуміння індивідуальних витрат всіх компонентів продукту
і їх впливу на загальну вартість продукту.
Фактори, що впливають на ціноутворення в туристичному секторі:
- сезонність - коливання в бізнесі між високими і низькими сезонами.
- експлуатаційні витрати - включають загальні накладні витрати, витрати
на просування і оплату праці, які можуть змінюватися в залежності від ділових
піків і спадів;
- конкуренція - впливає на максимальну ціну, за яку продукт може бути
проданий.
- попит - наявні та потенційні клієнти.
Важливі моменти, які необхідно враховувати при побудові ціни на
туристичний продукт:
- загальні витрати, пов'язані з отриманням продукту або послуги на
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ринку;
- необхідні норми прибутку;
- цінова чутливість цільових ринків;
- рівні комісій та інші витрати на просування;
- врахування податкового навантаження;
- наявна дослідницька та статистична інформація;
- аналіз конкурентів і конкурентні переваги;
- сприйняття продукту, регіон, ринок і сприйняття іміджу туристичної
компанії;
- сприйнята цінність продукту;
- якість продукту;
- канали розподілу.
Розширення числа каналів збуту продукту може поліпшити обсяги
продажу і прибутковість. Встановлення ділових зв'язків з посередниками по
збуту дійсно пов'язано з деякими витратами. Ці витрати зазвичай називають
комісією і класифікуються як вартість розподілу.
Просування туристичного продукту передбачає наявність наступних
учасників ланцюгу:
- роздрібний торговець / турагент в Україні або за кордоном;
- оптовий торговець або в Україні, або за кордоном - оптовик надає
роздрібному торговцеві туристичний пакет, що складається з двох або більше
продуктів, що поставляється різними операторами.
- туроператор - відповідає за бронювання наземних механізмів від імені
міжнародного оптового торговця.
Ціни туристичного продукту суттєво залежить від каналів просування,
тому основою її побудови є комісійні.
Кожен канал розподілу отримує рівень комісії, який зазвичай є
стандартною ставкою. Ці комісійні повинні додаватися до ставки нетто для
створення роздрібної ціни.
Комісія каналу розподілу залежить від рівня компанії і особливостей
організації. Наприклад:
- міжнародні або місцеві роздрібні продавці, які продають безпосередньо
клієнтові: 10%
- міжнародні або внутрішні оптові торговці, які продають роздрібному
торговцеві, який потім продає клієнтові: 20%
- вхідні туроператори, які продають оптовикам, які потім продають
роздрібним торговцям, які потім продають клієнту: 25-30%
Динамічний ціноутворення - популярний метод ціноутворення в
туристичній індустрії. Більш високі ціни нараховується в піковому сезоні або в
періоди особливих подій. У міжсезоння готелі можуть стягувати тільки
експлуатаційні витрати закладу, в той час як інвестиції і будь-який прибуток
нараховуються в високий сезон.
Різні рівні динамічне ціноутворення:
- спеціальні доплати за події;
- сезонні тарифи;
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- варіанти дня тижня;
- переоформлення на вимогу;
- оплати за спеціальні групи та інш.
Важливими факторами, що впливають на розвиток ринку туризму, є
побудова ефективної політики ціноутворення та встановлення раціональних
каналів збуту.
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Аннотация. В роботі розглянуто основні проблеми пов’язані із ґенезою
туристичної галузі України та її подальшим розвитком у руслі концепції
сталого розвитку, яку автори пов’язують із застосуванням механізмів
державно-приватного партнерства. Ефективність управління потенціалом
розвитку туристичної галузі України і є предметом науковoго інтересу
авторів.
Ключові слова: туристична індустрія, сталий розвиток, публічноприватне партнерство
Abstract. In this paper we describe important problems in genesis of Ukrainian
tourism industry . The authors are explored mechanisms of public-private
partnership efficiency according to sustainable development concept accepted by the
tourism industry. The tourism development model is more impacting in applicate
phenomenon.
Key words: sustainable development, tourism, industry, public-private
partnership.
На даний момент 17 цілей сталого розвитку, ухвалені Організацією
Об'єднаних Націй та затверджені 193 країнами світу, замінили «цілі розвитку
тисячоліття», дія яких закінчилася в 2015 році. До цього «партнерства заради
досягнення цілей» включено окрім відповідального використання природніх
ресурсів, сталий розвиток міст та доступну, надійну і сучасну енергетику,
стійку інфраструктуру, сприяння стійкій індустріалізації і стимулювання
інновацій, просування інтегрованого та сталого економічного зростання,
зайнятості та гідної роботи для всіх, просування обгрунтованих інтегрованих
спільнот та інші, що заключені у 169 основних цільових показників [1], та
створюють передумови до розвитку туристичної індустрії.
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Довкола поняття "sustainable develоpment" існує чимало недоречностей.
Так законодавчо усталений переклад "сталий розвиток" як такий,
неповносправно відповідає сутності нової парадигми стратегічного планування
розвитку людства. "Sustainable develоpment" - це скоріше життєдайний та
життєвідтворювальний розвиток, а «сталий» – це лише постмодерний мовний
хештег. У цій новій парадигмі нічого нового немає , адже і дві тисячі років тому
і Сенека, і Христос визначали поміркованість споживання як основу
життєдайності суспільства. Механізми реалізації завдань по виживанню
досліджуємих систем визначають далекоглядну життєдайну мету, що виходить
за рамки життя одного покоління, отже розвиток із повноцінним відтворенням
життєвих систем є аксіома, яку не треба доводити [2].
В 2012 році в Декларації по підсумках щорічної зустрічі світові лідери
країн Групи двадцятки (G20) вперше визнали важливість подорожей і туризму
як рушійної сили росту і відновлення економіки та засобу створення нових
робочих місць [3]. Туризм є важливою бюджетонаповнюючою галуззю
багатьох країн. Крім того міжнародний туризм є активним джерелом
надходжень іноземної валюти і здійснює вплив на платіжний баланс країн [4].
Необхідність моніторити «голландську хворобу» [5], відслідковувати
регресивний вплив військового та інших форс-мажорних факторів на цілі
промислові регіони та природні басейни, зарегуляція державної політики у
сфері машинобудування та ІТ , і різка зміна безпекової моделі вивели
туристичну сферу України на нову орбіту. «…Туризм в Україні - це ключова
галузь економічної системи держави, розвиток якої повинен забезпечити
відкритість
вітчизняної
економіки,
підсилити
демократичність
та
євроінтеграційний курс держави» [6].
Значне коливання курсу національної валюти стало тим «вікном
можливостей» яке дало суттєві додаткові переваги в’їзному туризму загалом.
Диверсифікація якісно та кількісно внутрішніх дестинацій, через
мультиплікатор, відображається на потенціалі внутрішнього туристичного
ринку, диктуючи новітні вимоги щодо рівня гостинності . Таким чином,
тенденція до зменшення еластичного сегменту попиту, особливо на
закордонний виїзний туризм, дало поштовх до відчутного росту нових
національних туристичних регіонів.
За роки незалежності держава для реального розвитку туристичної сфери
більше семи разів реформувала адміністративну модель управління туризму.
Руйнування централізованої системи фінансування та затяжна приватизація
успадкованих пострадянських туристичних ресурсів призвела спочатку
обвального занепаду туристичного сектору, а потім до поступової втрати його
частин. Це сформувало дещо хаотичну модель національного туризму у період
відсутності власної глобальної стратегії розвитку і , як наслідок, виконання
взятих на себе міжнародних та внутрішніх зобов’язань [7].
Формування
чітких
євроатлантичних
прагнень,
покращення
інвестиційного клімату та стабілізація власної валюти, поступове
удосконалення законодавчої бази, орієнтація та перехід на світові
загальноприйнятні стандарти через твінінгування з європейською
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законодавчою базою створили передумови для пошуків оптимальної
національної туристичної моделі . Поступове підняття рівня добробуту
населення та реалізація непересічних процесів у туристичній індустрії України ,
пов’язані із проведенням чемпіонату Євро-2012 та Євробаченнями дали
можливість переносити вплив форс-мажорних факторів та стали своєрідним
маркером, що підкреслив його стійкість до регресивних чинників різного рівня,
відкрив нові можливості до швидкого кардинального переформатування галузі,
незважаючи на втрату цілих туристичних регіонів, зміни його внутрішньої
структури та валових показників.
До внутрішніх переваг національного туризму слід віднести такі, як
наявність морського узбережжя з відносно м'яким кліматом; можливість
організації гірськолижних курортів; існування джерел з мінеральною водою і
лікувальними грязями; архітектурні, інші пам'ятки [8], наявність частини
інфраструктури, що сформувалось до Євро 2012, а також процесів відбудови
транспортних шляхів країни в рамках розширення міжнародних транспортних
коридорів. Маючи черговий рушій – проведення Євробачення в 2017 році варто
максимально використати шанси для реалізації намічених стратегічних завдань.
Все це є доказом того, що на даному етапі туристична діяльність в Україні
досягла певного рівня, який слід охарактеризувати як індустріальний етап
розвитку. Виявом ефективності туристичної індустрії слід вважати її внесок у
національну економіку, стан туристичної інфраструктури, прибутковість і
якість туристичних потоків та офіційно визнаний статус даного феномену.
Досягнення туристичної сфери статусу галузі вимагає нових якісних підходів
до її управління. Так для застосування європейської моделі управління такою
галуззю необхідно авторами пропонується: 1) створення окремого
діалогоздатного органу управління з чіткими програмами та ефективним
бюджетом розвитку, 2) організація координованої та розгалуженої мережі
представництв у інших країнах із значним потенціалом туристичних інвестицій,
3) ревіталізація та розширення життєздатної мережі внутрішніх туристичних
центрів, 4) налагодження якісного багатоваріантного транспортного
сполучення, 5) активна стратегічна співпраця із міжнародними організаціями та
країнами-партнерами, 6) чітка позиція щодо дерегулювання туристичного
бізнесу, 7) прозорість та декорумпованість адміністративних та бізнес-процесів.
Все це неможливо без залучення світових і європейських фінансових
інститутів. Така співпраця має свої прогресивні та типові моделі у сфері
проектування, будівництва, експлуатації, управління в різних формах співпраці
на засадах публічно-приватного партнерства: концесій, кластерів тощо.
Висновки. Не зважаючи на значні втрати низки туристичних ресурсів як
окремих елементів інфраструктури так і цілих унікальних регіонів та
напруження, що спричиняється дією військового фактору, Україна має значний
потенціал для участі у світовому процесі розвитку туристичної індустрії.
Підтримка рейтингу і міжнародного авторитету, утримання інтересу до країни
як до передбачуваного стабільного партнера та непересічного гравця на
світовому ринку може здійснюватись шляхом диверсифікації діяльності та
подальшого розкриття власного туристичного потенціалу через залучення
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додаткових фінансових ресурсів в рамках цілей життєдайного (сталого)
розвитку. Основним дієвим економічним механізмом в реалізації задуманої
стратегії мають стати різновиди механізмів державно-приватного партнерства.
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У роботі розглянуті можливості розвитку туризму Одеського регіону в
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Сьогодні одним з важливих секторів економіки багатьох країн світу
виступає туризм, який дає можливість створювати додаткові робочі місця,
підвищує рівень загальної культури суспільства, суттєво впливає на розвиток
транспорту і зв’язку, торгівлю і будівництво.
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 2011 році 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 має всі потенційні можливості для розвитку туристичної галузі як
у напрямку відпочинку і оздоровлення, так і у напрямку підвищення
інтелектуальних можливостей і культурного рівня людини. Все це можуть
забезпечити унікальні природно-кліматичні, історичні, культурні та
етнографічні ресурси. За результатами експертно-статистичної оцінки Одеська
область належить до найбільш привабливих регіонів України з точки зору
розвитку туристичної галузі, її рівень – 0,788 оцінюється експертами як
високий [5].
Аналіз сучасного стану туризму в багатьох країнах світу дає можливість
стверджувати, що розвиток туризму повинен супроводжуватись зусиллями з
боку держави в сприянні програмам внутрішнього, національного туризму.
Розвиток туризму в Одеському регіоні визначається низкою програмних
документів, серед яких «Концепція розвитку туризму в м. Одесі» і «Стратегія
економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2022
року», в який туризм та рекреаційний напрямок віднесені до стратегічних
національних пріоритетів [6].
Однак, незважаючи на підтримку туристичної галузі з боку місцевої влади,
розвиток туризму в Одеському регіоні у зв’язку з політичною та економічною
ситуацією, що склалася сьогодні в Україні, зазнав значних погіршень. За
офіційними даними Державної служби статистики України, в Одеський порт у
середньому заходить 65–70 лайнерів на рік. В 2011 році до Одеського порту
було здійснено 122 суднозаходів пасажирських суден. Так, у 2014 році до
Одеського пасажирського терміналу було здійснено 28 суднозаходів, що є
історичним мінімумом і відповідає рівню кризового 1997 року [3].
Формування доходів туристичної галузі в Одеському регіоні відбувалось
не лише за рахунок іноземних туристів, подорожуючих морем, а, в першу
чергу, за рахунок туристів з Росії та Білорусі, частка яких складала більше ніж
61% [5]. Погіршення економічної та політичної ситуації в країні призвело до
втрати цієї цільової аудиторії, що може розцінюватись як кризове явище в
туристичній галузі регіону.
Внутрішні макроекономічні суперечності, політична напруженість та
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військова ситуація негативно вплинули на всі сфери господарства країни, але
туристична галузь відчула на собі наслідки кризи одній з найперших, оскільки
скорочення доходів населення привело до зниженню витрат на подорожі та
відпочинок.
У зв’язку з політичною та економічною ситуацією яка склалася сьогодні в
Україні, вітчизняний туризм повинен функціонувати та розвиватися в умовах
кризових явищ, які потрібно подолати, що можливо лише завдяки розробці
стратегій якісної зміни і удосконалення туристичної галузі на національному та
регіональному рівнях.
Першим кроком в цьому напрямку має стати розширення ринку
туристичних послуг, яки могли б зацікавити мешканців країни. Аналіз
сучасних тенденцій закордонного туризму свідчить, що останнім часом
набувають популярності та поширюються відносно малобюджетні види
туризму, а саме: екологічний, пізнавальний, спортивно-оздоровчий,
етнографічний, сільський [4].
Унікальне природне поєднання морського узбережжя, рекреаційного
потенціалу Куяльницького і Хаджибейського лиманів, а також міцна історикокультурна база у поєднанні з етнографічним розмаїттям мешканців області дає
можливості розвитку цих видів туризму, які можуть бути віднесені до
екологічних («зелених»).
Поєднання оздоровчих турів з пізнавальними або етнографічними,
формування комбінованих турів різної тривалості дозволить зацікавити різні за
віком та рівнем доходів групи населення. При розробці екскурсій, що мають
етнографічний характер, можна враховувати досвід зарубіжних колег,
наприклад Болгарії, де достатньо розвинені історико-етнографічні заповідники
або комплекси, які використовуються в туристичній практиці досить активно.
Туристи можуть не тільки подивитися на експозицію таких комплексів, але і
там же спробувати національні блюда або прийняти участь в різного роду
етнографічних шоу.
Таким чином, розширення ринку туристичних послуг завдяки розвитку
малобюджетного «зеленого» туризму в Одеському регіоні сприятиме не тільки
подоланню кризи в туристичній галузі за рахунок залучення нових груп
туристів, а і дозволить зберегти навколишнє природне середовище, за рахунок
отриманих доходів та підвищити добробут місцевого населення.
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Анотація. В роботі розглядається роль туристичного ринку в Україні,
який знаходиться на стадії становлення. Приділяється увага вивченню
факторів розвитку туризму і обгрунтування їх пріоритетності з точки зору
значення в розвитку національної економіки, зростання ролі держави як
туристичної дестинації на світовій арені, а також розвитку підприємств
туристичної галузі в Україні та підвищенню їх конкурентоспроможності.
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Abstract. In this paper examines the role of the tourism market in Ukraine,
which is under development. Attention is paid to the study of the factors of tourism
development and justification of priority in terms of importance in the development of
national economy, the growing role of the state as a tourist destination on the world
stage, and enterprise development of the tourism industry in Ukraine and increase
their competitiveness.
Key words: competitiveness of tourism services, tourism sector, tourism industry
and business.
У сформованих умовах жорстокої конкуренції на ринку, українські
туристичні підприємства потребують адекватних інструментів оцінки
конкурентоспроможності, які дозволять розробити і заходи щодо її підвищення.
На сьогоднішній день, однією з актуальних проблем є подальше вивчення
міжнародного досвіду управління в сфері туризму, дослідження ролі
недержавного сектора, питань сталого розвитку та механізмів стимулювання
інноваційно-інвестиційної діяльності в сфері туризму в контексті глобального
розвитку сучасності. Держава повинна сприяти міжнародному співробітництву
і створенню економічних і організаційно-правових основ становлення туризму
як прибуткової галузі економіки України [1].
Національний туристичний ринок України належить до реформованого
типу і є ринком країни перехідної економіки з середнім рівнем соціальноекономічного розвитку, яке формує ринкові структури та індустрію туризму
відповідно до макрорегіональних (європейських) стандартів.
Складнощі функціонування організацій індустрії туризму полягають в
тому, що оцінка якості туристичних послуг споживачем досить суб'єктивна і
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залежить від різних чинників: загальноекономічних, культурного і суспільнопсихологічного характеру, соціально-демографічних та особистісноповедінкових.
Вибір туристською організацією найбільш ефективних засобів по
залученню споживача до туристського продукту неможливий без чіткого
опрацювання самого процесу прийняття рішення про покупку турпродукту
потенційним туристом. Рішення споживача про покупку турпродукту
передбачає оцінку і вибір єдиного турпродукту з альтернативного ряду і вибір
відповідного набору різних послуг, пропонованих організаціями індустрії
туризму [3].
Таким чином, розуміння туристських мотивів дозволяє забезпечувати
відповідність попиту і пропозиції і, як результат, підвищення
конкурентоспроможності організації за рахунок задоволення потреб туриста в
конкретному туристичному продукті [3].
На сьогоднішній день абсолютно очевидним є той факт, що
інфраструктура ринку туризму в Україні розвинена досить слабо, оскільки існує
ряд причин, за якими її розвиток не може відбуватися динамічно. У той же час
в Україні склалися більш, ніж сприятливі умови для розвитку прибутковою
туристичної галузі в порівнянні з багатьма країнами СНД [4].
Необхідно відзначити, що державі слід приділити увагу реалізації
наступних напрямків:
- залучення іноземних інвесторів для будівництва готелів, шляхом
спрощення законодавства в інвестиційній сфері. Будівництво готелів, в свою
чергу, може збільшити зайнятість населення;
- збільшення кількості закладів освіти з підготовки кадрів туристичної
діяльності та збільшення вимог з підготовки кадрів відповідно до світових
стандартів;
- створення ефективної системи поширення інформації про Україну і
розробка спільними зусиллями держави і туристичних суб'єктів
підприємництва маркетингової стратегії виходу України на міжнародний ринок
туристичних послуг як рівноправного конкурента;
- визначення чіткої державної стратегії в сфері приватизації земельних
ділянок в курортно-рекреаційних зонах.
Розвиток туризму в Україні є особливо актуальним, оскільки саме завдяки
туризму Україна може поліпшити соціально-економічну ситуацію. Беручи до
уваги місце і роль туризму в житті суспільства, держава повинна проголосити
його одним із пріоритетних напрямків розвитку національної культури та
економіки.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КРУИЗНЫХ МАРШРУТОВ
Одесский национальный морской университет
Vlasenko O.S.
CLASSIFICATION OF CRUISE ROUTES
Odessa National Maritime University

Аннотация. В работе представлена классификация круизных маршрутов.
А также рассмотрены самые популярные направления круизных маршрутов.
Ключевые слова: морской туризм, круизы, круизные маршруты.
Abstract. The article presents a classification of cruise routes and considered
the most popular directions of cruise routes.
Key words: sea tourism, cruises, cruise routes.
Маршруты морских круизов настолько разнообразны, что в течение жизни
можете каждые полгода отправляться в путешествия и знакомиться с новыми
уголками нашей планеты.
Большие круизные возможности выделяются в Карибском бассейне
(Мексиканский залив, Карибское море и Панамский канал), в Средиземном
море, вокруг Скандинавии с заходом в глубокие норвежские фьорды, вокруг
Европы с посещением столичных городов, в Балтийском море, в Северной
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Америке, вокруг мыса Доброй Надежды, в Индийском океане, Юго-Восточной
Азии и Австралии.
Из крупных портовых центров, где развиты морские круизы, выделяются
Майами (США), Акапулько (Мексика), Генуя (Италия), Сингапур, Дубай
(ОАЭ), Ванкувер (Канада), Гонолулу (Гавайские острова, США).
При подборе круизного маршрута, первое, чем руководствуются - выбор
круизной компании. К самым известным круизным компаниям относятся:
«Carnival Cruise», «Royal Caribbean International», «Norwegian Cruise Line»,
«Costa Cruises», «MSC Cruises», «Celebrity Cruises», «Azamara Club Cruises»,
«Oceania Cruises», «Holland America Line», «SilverSea», «Crystal Cruises».
Существует следующая классификация морских круизных маршрутов:
По особенностям организации:
− кольцевые маршруты в определенном бассейне;
− маршруты open jaw;
− кратковременные выходы в море на 2-3 дня;
− прибрежные морские экскурсии и прогулочные рейсы;
− длительные
маршруты
и
кругосветные
путешествия
продолжительностью до года.
По продолжительности:
− на краткосрочные (от нескольких часов до нескольких суток);
− среднесрочные (от 5 до 13 суток);
− долгосрочные (до 2 месяцев).
По цене:
− экономичные (75 150 долл. на человека в сутки);
− классические (100- 200 долл. на человека в сутки);
− премиум (150- 400 долл. на человека в сутки);
− люкс (700 1000 долл. на человека в сутки);
− эксклюзивные (более 1000 долл. на человека в сутки).
По географическому признаку морские круизы можно поделить на 4
основные группы:
Круглогодичные морские круизы совершаются в основном на трех
круизных направлениях:
а) на Карибы, Гавайи, в Мексику;
б) по Норвежским фьордам;
в) по Средиземному морю.
Морские круизы в своей массе обусловлены сезонными изменениями
климата в том или ином круизном регионе. Морские круизы, совершаемые
поочередно в различных регионах мира в зависимости от сезона:
а) основным по продолжительности туристическим круизным сезоном,
является лето;
б) морские круизы весенне-летне-осеннего сезона;
в) морские круизы в осенний период;
г) морские круизы зимне-весеннего сезона.
Репозиционные круизы (от агнл. Reposition – смена позиции) – проводятся
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во время изменения региона плавания круизного лайнера. При перемещении
круизного лайнера из одного региона в другой, зачастую длительном,
необходимо окупать расход горючего, содержание персонала на борту и другие
расходы. Для этого круизными компаниями разрабатываются круизные
маршруты, которые позволяют круизным лайнерам перебазироваться из одного
региона в другой, в то же время, сохраняя привлекательность для
потенциальных туристов.
Кругосветные круизы представляют собой немногочисленные, но крайне
интересные круизные маршруты, которые позволяют во время круиза обогнуть
весь земной шар. Продолжительность кругосветных морских круизов
составляет от 100 до 107 дней, и начинаются они обычно в январе в Савоне,
Лондоне, Нью-Йорке и Майами. Традиционные круизные маршруты
кругосветных круизов пролегают через порты США, острова Карибского
бассейна, Австралию, Новую Зеландию, Юго-Восточную Азию, Индию,
Африку, Ближний Восток, Европейские круизные порты и Средиземное море.
Большинство круизных компаний, предлагающих кругосветные круизы,
дают возможность забронировать круиз не только целиком, но и выбрать
определенные сегменты круиза продолжительностью 20-35 дней и
воспользоваться только ими. Несмотря на высокую стоимость кругосветных
морских круизов, они пользуются высоким спросом, благодаря своей
эксклюзивности и сильно ограниченному количеству мест, бронировать
кругосветные морские круизы необходимо больше, чем за год до даты
отправления.
По данным CLIA самыми популярными и востребованными
направлениями круизных маршрутов в 2016 году были:
- круизы по Карибскому бассейну;
- круизы по Средиземноморью;
- круизы по Северной Европе;
- круизы вокруг Австралии и Новой Зеландии;
- круизы по Юго-Восточной Азии;
- круизы на Аляску;
- круизы по Панамскому каналу и Южной Америке.
Морские круизы - туристический продукт, который актуален в любое
время года, и круизные туристы, совершившие летом круиз с заходом в
Исландию, гипотетически могут зимой на том же круизном лайнере совершить
морской круиз по круизному региону Австралия - Новая Зеландия. Важно
отметить и тот факт, что все разнообразие круизных маршрутов сложно
уместить в какую-либо классификацию – существуют морские круизы с
посещением Индии, морские круизы с посещением Мадагаскара, морские
круизы с посещением ЮАР, морские круизы с посещением Кении, морские
круизы с посещением Канарских островов, морские круизы с посещением
Сейшельских островов и других круизных регионов мира. Морские круизы по
этим круизным регионам имеют нерегулярный эпизодичный характер, но,
вместе с тем эти морские круизы пользуются спросом и повторяются из года в
год.
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Круизный рынок представляет собой степень сбалансированности объема
специфического спроса на услуги и предложения особой формы
производственных ресурсов, представленных параметрами провозной
способности флота и пассажирских терминал. Уровень развития круизного
судоходства наиболее рельефно отражает степень экономического развития
страны, предоставляющей производственный потенциал региона морского
туризма. Среди сложной совокупности принципов устойчивого развития
морских круизных предприятий выделяются:
− приоритет мотивационных целей отдыха на круизных судах
приоритетного морского региона;
− достижения сравнительной экономичности морских путешествий
относительно других видов туризма;
− формирования провозной способности круизного флота на основе
стратегии приоритета качества;
− устойчивого позиционирования круизных судоходных компаний по
критериям внесистемного эффекта;
− развитие круизных комплексов, особенно пассажирского флота, по
критериям экономики масштаба;
− специализация по регионам круизного судоходства и целевой структуре
круизного продукта;
− интеграции и взаимодействия предприятий круизного региона
независимо от национальной принадлежности флота и пассажирских
терминалов;
− обеспечение системной безопасности всех участников региона
круизного судоходства.
Именно степень реализации отмеченных принципов в формировании
круизного потенциала судоходными компаниями и предопределяет характер
устойчивости
позиционирования операторов в выбранном сегменте
глобального круизного рынка. При этом важно учитывать наличие
воспринимаемой ценности для круизных пассажиров (рис. 1). Она формируется
в соответствии со структурой конкретного сегмента круизного рынка и
отражает как высоту оценки качества круизного продукта, так и ценовые
преимущества морского туризма в отличие от других форм отдыха и
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восстановления трудоспособности или здоровья.

Рис. 1. Принцип формирования воспринимаемой ценности круизного
продукта
В соответствии с уровнем спроса (Dpo) на круизные технологии на
первоначальном этапе развития производственного потенциала круизного
региона равном (Sso) образуется сбалансированность состояния сегмента
(12 миллионов пассажиров) и цены круизного продукта (1000 долларов). При
этом в соответствии с теорией формирования излишка потребителей образуется
воспринимаемая ценность круизного продукта для пассажиров (Рсс). При
дальнейшем экономическом росте и устойчивости спроса на круизный продукт
расширяется судостроение и возрастает предложение в соответствующем
сегменте рынка (ΔNps). Новое предложение круизного продукта в соответствии
с ростом провозной способности и одновременным экономическим ростом
вовлекает новый контингент пассажиров из группы «непотребителей» в
соответствии с теорией инноваций.
Одновременно удержание ценовой характеристики круизного продукта
региона на сложившемся уровне сбалансированности (А) ограничивает приток
новых операторов, способных формировать норму прибыли на капитал по
условиям следующего этапа сбалансированности (В). Однако благодаря
инновационным технологиям появляются новые круизные лайнеры,
расширяющие предложение (С).
Таким образом, формируются закономерности устойчивого развития
круизного судоходства, подчеркивающего статус постиндустриальной
экономики. В течение длительного периода времени только европейские
судостроители участвовали в выполнении заказов в круизном сегменте. И
только Китай решился нарушить эту тенденцию. Именно строительство
круизных лайнеров на китайских судостроительных заводах вследствие
относительно низких затрат существенно расширит спрос на круизный
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продукт, особенно в быстро развивающемся дальневосточном сегменте.
В Черноморском бассейне в современных условиях круизное судоходство
может развиваться по отдельным региональным сегментам. Для
полномасштабного развития с учетом общих теоретических аспектов важно
достижение взаимодействия всех подсистем морского бассейна. Реальны два
направления, включающие как строительство специальных судов, так и
активизация операторской деятельности известных европейских брендов.
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Одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку
Чорноморського регіону України є круїзний туризм, оскільки він має
величезний ефект для розвитку регіональної економіки. Розвиток цієї галузі
туризму забезпечить додаткові надходження до бюджетів всіх рівнів, в першу
чергу, місцевого бюджету, створення нових робочих місць в сферах, задіяних
для обслуговування круїзних пасажирів, стимулювання розвитку суміжних
галузей, включаючи суднобудування і судноремонт.
На жаль, в даний час в силу сформованої соціально-політичної
обстановки в Україні та в світі, спостерігається зменшення кількості круїзних
лайнерів, що заходять в Чорне море, про що свідчать дані, наведені в табл.1.
Таблиця 1.
Аналіз суднозаходів пасажирських лайнерів в порт Одеса
Рік
Кількість суден
Кількість пасажирів
2013 рік
106
81 369
2014 рік
32 (заявок - 159)
8 122
2015 рік
13
6 564
2016 рік
5 (заявок - 36)
1230
2017 рік
Заявок - 17
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Так, за останні роки відбулося зниження пасажиропотоку більш, ніж у 12
разів. Причини є, як внутрішнього характеру (бойові дії на сході країни, анексія
Криму, нерентабельність круїзів у Причорноморському регіоні, високі портові
збори), так і зовнішнього характеру, насамперед, теракти в Стамбулі. Проте
2016 рік став знаковим у роботі адміністрації Одеського порту у популяризації
чорноморських маршрутів на європейському ринку морських подорожей. В
кінці червня 2016 року в Одесі пройшла Генеральна асамблея найбільшої в світі
Асоціації круїзних портів Medcruise, в якій взяли участь топ-менеджери
круїзних ліній, що представляють більше 60% світового круїзного флоту. У
доповідях неодноразово було зазначено економічну доцільність заходів
пасажирських лайнерів до України, підкреслюючи, що за умови стабілізації
ситуації в регіоні вони готові направляти свої судна в Одесу.
В очікувані підвищення суднозаходів в Чорне море, актуальним є пошук
альтернативних шляхів
залучення туристів в Чорноморський регіон і
можливостей розвитку внутрішнього морського туризму. Сюди можна
віднести проект відновлення пасажирського каботажного морського
сполучення вздовж узбережжя Чорного моря. Крім того, міська програма
«Стратегія економічного і соціального розвитку Одеси до 2022 року»
передбачає проект «Одеський морський трамвай». Для цього планується
відновити траверси і побудувати порт-пункти, придбати пасажирські
прогулянкові катери, обладнати берегову інфраструктуру. Цей проект дорогий,
тому необхідно залучати приватних інвесторів.
Велику роль в залученні туристів в наш регіон може зіграти Українське
Дунайське пароплавство (УДП), що має великий досвід обслуговування
міжнародних круїзних ліній по Дунаю з використанням матеріальної
інфраструктури пароплавства і його кадрового потенціалу. Привабливість
українського круїзного продукту для іноземних туристів можна підвищити за
рахунок якості та оригінальності наземного обслуговування, зокрема,
складання ексклюзивних екскурсійних програм, а також організації
відвідування маловідомих європейській туристичній спільноті дестинацій і
атракцій (наприклад, Вилкове або Ізмаїл). Крім того, суттєвою допомогою для
розвитку круїзного туризму на Нижньому Придунав'ї могло б стати
відновлення курсування чартерного поїзда за маршрутом Київ-Одеса-Ізмаїл. В
цьому випадку туроператори - партнери УДП по залученню круїзних туристів
на українські лайнери - могли б у співпраці з Укрзалізницею і оператором
чартерного поїзда запропонувати, як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках, цілий ряд туристичних продуктів. Наприклад, здійснювати посадку
туристів на теплоходи в Ізмаїлі, перевозячи їх поїздом з Києва, і надаючи їм
можливість відвідати Одесу з екскурсійними програмами.
Створення на морському узбережжі України мережі яхтових марин, що
відповідають світовим стандартам, дозволило б забезпечити сприятливі умови
для розвитку яхтового туризму і, пов'язаних з ним, сфер обслуговування в
регіоні. Метою слід розглядати залучення частини яхт Середземноморського
басейну і формування позиції на ринку яхтового туризму.
Для залучення туристів, в тому числі, круїзних, в Одеський регіон
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доцільно об'єднати зусилля маркетологів, дизайнерів, провідних IT-фахівців,
журналістів, копірайтерів та інших. Їх спільна діяльність буде спрямована на
вирішення наступних завдань: створення єдиного туристичного порталу про
Одесу на різних мовах, який буде позиціонувати одеський регіон як важливий
туристичний і культурний об'єкт; створення позитивного віртуального образу
Чорноморського регіону, привабливого для туристів усього світу; розвиток
ділового морського туризму; анонсування туристичних заходів Одеського
регіону на різних мовах; гідне представлення регіону в світовому
інформаційному просторі, його популяризація; залучення масового потоку
туристів не тільки в Одесу, а й в Одеську область; інформаційна і партнерська
взаємодія з відомими міжнародними туристичними порталами.
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Складна кризова ситуація в Україні примушує до пошуку нових ресурсів
отримання прибутку в країні, тому виникає необхідність у проведенні
додаткових досліджень круїзного ринку. Одним із перспективним напрямків є
розвиток річкових круїзів по Дунаю як нішового сектору круїзної індустрії в
Україні. Реалії сучасної економіки, а особливо ринку туристичних послуг,
ступінь конкурентності якого є надзвичайно високим, вимагають від суб'єктів
господарювання неабиякої винахідливості та вміння вигідно преподносити свої
переваги потенційним клієнтам та партнерам.
Умовами нового контракту ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
бере на себе не тільки фрахт суден, тобто перевезення пасажирів з порту до
порту, але й весь комплекс туристичних послуг, тобто обслуговування туристів
на борту та організація наземного обслуговування, зокрема, екскурсійних
програм.
Теплоходи «Молдавія» і «Україна»,що знаходяться на балансі ПрАТ
Українського Дунайського пароплавства, за навігацію 2016 року зробили по 24
рейси кожен, слідуючи по маршруту Пассау-Будапешт-Пассау. З квітня до
середини жовтня вони перевезли більше 7 тис. європейців. Прибуток
пароплавству в 2016 році принесли також і пасажирські теплоходи "Волга" і
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"Дніпро", які в перебігу декількох місяців виконували функцію плавучих
готелів в місті Лінц.
Пароплавство займається не тільки фрахтом суден, а й намагається
надавати більш широкий спектр туристичних послуг. У комплексі це дозволило
підприємству
заробити
більше
800
тис.євро
за
навігацію.
Німецька компанія Bigxtra заявила про намір продовжити співпрацю з УДП і в
2017 році. На наступний сезон вже продано більше 4000 турів, що на 60%
більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.
Треба зазначити нововведення, які були впроваджені в 2016 році і
виявилися вже на стадії реалізації путівок: німецька туркомпанія здійснювала
продаж турів через інтернет, телебачення, в супермаркетах. Теплохід
«Молдавія» також був обраний для зйомок рекламного фільму телеканалу
Sonnenklar TVдля найбільшого туроператора FTIGroup, чиїм структурним
підрозділом «Бігстра».
Нової була і організація харчування на судах - його вартість увійшла в
фрахтову ставку і здійснювалася за системою "все включено". Крім їжі
туристам пропонувалися безкоштовні напої. Крім того, здійснювалася їх
продаж в барах, користувалася попитом продукція в кіосках, вельми
затребуваною виявилася послуга масажу.
Відзначено високі досягнення екіпажів теплоходів. За відгуками туристів
на провідному незалежному туристичному порталі "HolidayCheck" судно
"Молдавія"отримало рейтинг 97% - найвищий серед усіх. В "Бігстра", яка
вперше вийшла на дунайський круїзний ринок, залишилися дуже задоволені
цим показником,оскільки не очікували такого високогоnm результату і такого
числа позитивних відгуків.Після повернення в Ізмаїл на судах була проведена
ревізія їх технічного стану, облік поломок, недоліків, побажань туристів і
складено їх перелік.
Вищевказане потребувало від УДП опанування нових для себе видів
бізнесу - від кваліфікованого крюінгу (адже забезпечення не тільки технічним,
але й сервісним персоналом, який безпосередньо взаємодіє з туристами, також
входить до обов'язків пароплавства), до організації наземного обслуговування.
У тому числі комунікації з автобусними компаніями, екскурсійними бюро,
ресторанами, керівництвом історичних та культурних пам'яток і т.ї.
Привабливість українського круїзного продукту для німецьких та
австрійських (в основному) туристів можна підвищити за рахунок якості та
оригінальності наземного обслуговування, зокрема, складання ексклюзивних
екскурсійних програм, а також організації відвідання маловідомих європейській
туристичній громаді дестинацій та атракцій (як-от Вилкове чи той самий
Ізмаїл).
Що ж до інших круїзних теплоходів, то «Волга» наразі готується до
круїзних перевезень по Дунаю специфічної категорії - велотуристів, а «Дніпро»
протягом теплого сезону відправиться до Будапешта, де виконуватиме функції
готеля.
Утім, європейським напрямком пропозиція «Українського Дунайського
пароплавства» не обмежується: наприкінці грудня 2016 року компанія
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повідомила, що було досягнене домовленості з китайською компанією Henan
Yayijin Import Export Trading Co ltd про організацію турів акваторією
Нижнього Дунаю для співробітників цієї компанії. Фахівці пароплавства
організують для гостей 3 рейси на теплоході «Молдавія» із заходом в
українську частину дельти.
Нерозвиненість інфраструктури (судноплавний шлях, порти і системи
комунікацій), обмежене фінансування, застаріле обладнання і нерівномірність
розвитку усіх елементів – основні причини традиційної слабкості ринку
дунайського судноплавства. Це означає втрату колосальних можливостей для
економіки України в цілому, а понад усе - для розвитку південного регіону
країни.
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Анотація. Розвиток туризму пов'язан з розвитком транспортної
інфраструктури. Основними факторами збільшення обсягів туризму є
розвиток розгалуженої та інноваційної транспортної мережі та розширення
географії усіх видів пасажирських перевезень. В роботі розглядається питання
щодо ролі транспорту в туризмі.
Ключові слова: водний транспорт, туризм, круїзний туризм.
Abstract. The development of tourism is closely linked to the development of
transport infrastructure. The main factors of increasing the volume of tourism is the
development of extensive and innovative transportation networks and the geographic
expansion of all types of passenger transport. This paper examines the question of the
role of transport in tourism.
Key words: water transport, tourism, cruise tourism.
Пасажирський транспорт - частина світової транспортної системи.
Економічна і соціальна роль пасажирського транспорту полягає в наданні
послуг з перевезення пасажирів, їх ручної поклажі та багажу шляхом
задоволення потреби люді й у перевезеннях.
Пасажирський транспорт не є галуззю матеріального виробництва, так як
при перевезенні пасажирів не створюються нові матеріальні блага і не
завершується виробництво вже вироблених матеріальних благ. Тому
пасажирський транспорт відноситься до невиробничої сфери народного
господарства.
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Перевезення пасажирів здійснюються на таких видах транспорту:
залізничний; автомобільний; міський електричний; морський; річковий
(внутрішній водний); авіаційний.
Розвиток туризму і транспорту — взаємно пов'язаний і взаємно
обумовлений процес. З розвитком туризму транспортні шляхи постійно
розширюються. В свою чергу, розвиток транспортної інфраструктури дозволяє
розширювати географію подорожей.
Одним з найважливіших етапів в організації туризму є перевезення –
переміщення в просторі. Турист може переміщуватися використовуючи свої
сили, тварин, а також використовуючи технічні засоби пересування (авто-,
мото-, єлектро-, авіатранспорт, залізничний і водний транспорт).
Водні види відпочинку вельми популярні. Перевезення пасажирів водним
просторам здійснюється морськими та річковими транспортними засобами
різного призначення.
Пасажирський водний транспорт в одних випадках служить для доставки
туристів до місця призначення, де буде відбуватися основна фаза подорожі
(відпочинок, розваги та ін). В інших, коли перевезення і є подорожжю,
транспортні засоби є одночасно місцем розміщення, засобом розваг,
відпочинку, спорту та ін.
Особливістю водного транспорту є те, що в залежності від вимог туристів
пасажирські судна можуть виступати не тільки як засіб перевезення туристів,
але і як об’єкт туризму. Сучасний круїзній лайнер – це плавуче місто. Подорож
на круїзному судні включає не тільки проживання, але й різноманітні розваги
на борту, а також екскурсійні програми в портах заходу судна.
В останні десятиліття все більшою популярністю користується круїзний
туризм. У період з 2010 по 2015 рр. число круїзних туристів збільшилось з 18,7
млн. чол. до 23 млн. чол., за оцінками експертів у 2017 р. зросте до 25 млн. чол.
Ще більш активний розвиток сегменту стримує дефіцит пасажирських місць на
круїзних судах.
До засобів перевезення пасажирів з ціллю туризму відносяться теплоходи
що працюють на лініях. Послугами лінійних перевезень користуються
індивідуальні мандрівники. Значно рідше туристичні групи.
Судна на повітряній подушці використовуються для здійснення подорожей
в труднодоступні болотисті місцевості. Для суден цього типу не потрібно
причал — пасажири можуть сходити з них відразу на берег.
Прогулянкові судна, парусні прогулянкові судна, яхти використовуються
для нетривалих водних подорожей для розваги туристів.
Підводні судна та судна з прозорим дном функціонують для розваги
туристів практично на всіх популярних морських курортах. Екскурсії з огляду
підводного світу користуються широким попитом серед туристів Ейлату
(Ізраїль), на Балеарських островах і в Барселоні, на Канарських островах
(Іспанія), на Бермудах, у Австралії.
В останні кілька років стали популярні круїзні маршрути до берегів
Антарктиди і до Північного полюса. "Льодові" круїзи здійснюються круглий
рік, влітку маршрути пролягають в Арктику, взимку основний напрямок 79
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Антарктида.
Завдяки короткостроковості та економічності велику популярність
придбали круїзи на поромах як різновид морських круїзів. Безперечними
лідерами попиту є комфортабельні поромні круїзи, що здійснюються у
Балтійському морі.
Круїзи по внутрішнім водним артеріям (річках, озерах, каналах) прийнято
називати річковими круїзами. Подорожі по річках і озерах найбільш розвинені
в державах, багатих судноплавними річками. Річковий круїзний туризм
найбільшою мірою розвинений в європейських країнах (Франція, Німеччина,
Румунія, Угорщина, Італія).
Туризм повністю залежить від транспорту, його безпеки, швидкості і
зручностей, що надаються туристу під час його пересування. Розвиток туризму
стримується невідповідністю транспортної системи в ряді країн світовим
стандартам по зручності, ефективності та безпеки, а транспортні проекти,
зокрема, будівництва нових аеропортів, автомобільних доріг і залізниць
вимагають для своєї реалізації великих інвестицій і часу. Серед усіх видів
транспорту, що забезпечують переміщення туристів, лише водний може
виступати не тільки як засіб доставки туристів, але і як об’єкт туризму. Слід
відзначити, що з розвитком авіатранспорту та в умовах жорстокої конкуренції в
сфері пасажирських перевезень саме ця якість водного транспорту дозволила не
втратити пасажиропотоки.
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Аннотация. В работе рассматриваются перспективы развития круизного
рынка в Азиатском регионе, направленным на Китайский пассажиропоток.
Ключевые слова: круизный рынок, китайские пассажиры, круизные
компании.
Abstract. The paper looks at the prospects for the development of the cruise
market in the Asian region, aimed at the Chinese passenger flow.
Keywords: cruise market, Chinese passengers, cruise companies.
Азиатский регион, управляемый Австралией (который достигнет 1
миллиона пассажиров и сегодня имеет самый высокий коэффициент
проникновения на рынок), а Китай, по прогнозам, станет вторым по величине
круизным рынком после Соединенных Штатов в ближайшем будущем.
В 2006 году в круизах находилось 10 тыс., китайских пассажиров, в то
время как в 2014 году их было около 700 тыс., а китайское правительство
прогнозирует 4,5 миллиона пассажиров 2020 г. Некоторые операторы круиза
еще более оптимистичны. Сославшись на потенциальную цифру в 10
миллионов китайских пассажиров к этому году.
Понятно, что увеличение покупательной способности населения Китая
порождает надежды на быстрое развитие рынка. Если население Китая
составляет 1,4 миллиарда человек, смелые ожидания возможны, что
проникновение Китая на мировой рынок достигнет уровня, близкого к
Соединенным Штатам, т. е. 3 %!
Нужно помнить, как бы то ни было, ограничения, которые имеют
Китайские граждане: административные (паспорта и визы), географические и
логистические (порты, которые еще не могут принимать крупные круизы, а
терминалы еще не построены).
Две ведущие круизные компании имеют в своих планах большие надежды
на Китай: в 2015 году Carnival решил предоставить китайским пассажирам
четыре судна, а три судна - RCCL, включая его самый современный и
престижный корабль «Quantum of the Seas». Несомненно, это последнее
поколение круизных судов придаст китайской клиентской базе вкус к круизам.
Кроме того, Карнавал подписал меморандум о взаимопонимании, чтобы
помочь китайцам построить свой первый круизный лайнер с помощью
Fincantieri. Не надо иллюзий, для этого потребуется время, так как китайские
верфи еще технически не готовы строить большие круизные суда. Это
необходимо преодолеть благодаря полному и открытому сотрудничеству
одного из европейских судостроителей. Но если китайский рынок откроется по
предсказуемому курсу, европейские верфи не смогут удовлетворить новый
спрос. Таким образом, необходимо будет обратиться в Азию. Однако Южная
Корея пока не смогла утвердиться на этом рынке, в то время как недавний опыт
Японии в строительстве судов «Аида» остается горьким и дорогостоящим.
С другой стороны, потенциальная сфера развития Китая может вскоре
возникнуть с нормализацией отношений с Кубой, открывающей новые
перспективы в Карибском регионе.
Таким образом, свежий ветер дует через круизные рынки, что заставляет
перевозчиков и судовладельцев надеяться на новый этап развития, и который в
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значительной степени объясняет значительная новая строительная деятельность
за последний год.
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Аннотация. В работе на основе проведенного SWOT-анализа доказана
целесообразность развития в Одессе яхтенного туризма.
Ключевые слова: яхтинг, SWOT-анализ, ранговый метод.
Abstract. In this paper we prove the feasibility of yachting development in
Odessa by SWOT-analysis.
Key words: yachting, SWOT-analysis, rank method.
До последнего времени выражение «морской туризм» в нашей стране
ассоциируется только с морскими комфортабельными лайнерами,
совершающими плавания между портами Украины или портами других стран.
В то же время, жители Европы, Америки, Азии и даже Австралии в понятие
морской туризм включают и яхтенный туризм, которым занимаются многие
миллионы людей.
Яхтенный туризм, в том числе международный,— явление новое не только
для Украины, но и для всех стран северного Причерноморья. Это понятие
включает в себя не только наличие достаточного количества яхт, пригодных
для целей морского туризма, но и наличие всей инфраструктуры, позволяющей
обеспечивать этот вид активного отдыха и спорта в морских условиях.
Многочисленные попытки превращения Одессы в туристическую Мекку
северного Причерноморья до сих пор не дали ожидаемых результатов. Уже
более десяти лет в Украине ведутся разговоры о перспективности яхтенного
отдыха, как отдельного направления туристической отрасли, способной
привлекать людей со всего мира.
В таблице 1 представлены исходные данные SWOT-анализа, проведенного
с целью доказательства целесообразности развития яхтинга в одесском регионе.
82

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

Таблица 1

Исходные данные SWOT-анализа
Сильные стороны
Слабые стороны
Преимущества ‘S’- Strengths
Недостатки ‘W’ - Weaknesses
Внутренняя среда
1. Наличие судостроительных заводов
1. Недостаток собственных
2. Низкая стоимость услуг
оборотных средств
3. Наличие высококвалифицированных
2. Устаревшие основные фонды,
кадров
технологии и капиталоемкость их
4. Развитая портовая инфраструктура
обновления
5. Малый срок окупаемости основных
3. Негативное влияние на
фондов.
окружающую среду
4. Слабая дистрибуция,
продвижение, маркетинг, реклама.
Возможности ‘O’ - Opportunities
Внешняя среда
1. Географическое положение
2. Большая протяженность
побережья Черного моря
3. Обилие рек, бухт, заливов
4. Высокий культурный потенциал города
5. Низкие цены на товары и услуги.

Угрозы ‘T’ - Treats

1. Политическая нестабильность
2. Экономический кризис
3. Отсутствие государственной
поддержки
4. Несовершенство нормативноправовой базы
5. Состояние окружающей среды.

В ходе расчёта результатов SWOT-анализа был применен ранговый метод
формализации данных. [1] После проведения SWOT-анализа, на основании
результатов его формализации можно констатировать о преимуществе сильных
сторон над слабыми. Это подтверждает необходимость разработки на
государственном уровне общих направлений практического решения проблемы
создания благоприятных условий для развития яхтенного туризма в Украине,
учитывая при этом международную практику. Основными из них должны быть:
- установление и объявление в извещениях мореплавателям мест для
нанесения на морские навигационные карты якорных стоянок яхт в районах
побережья, представляющих туристический интерес;
создание
государством
для
туристических
предприятий,
осуществляющих деятельность по направлениям развития яхтинга,
благоприятного инвестиционного климата, определение направлений,
приоритетных для инвестиций, придание туристическому сектору статуса
динамической структуры и образа действий;
- сохранение и использование природных туристических ресурсов;
- разработка национальной законодательной и нормативно-правовой базы,
позволяющей на цивилизованном уровне решать проблемы, связанные как с
деятельностью предприятий туризма, так и самих туристических плаваний в
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территориальном море, во внутренних морских вода и по внутренним
судоходным путям Украины.
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Abstract. In this paper the modern tendencies of yacht tourism are investigated.
The prospects of yachting in Ukraine are studied. The annual number of yacht
tourists is analyzed. The most popular countries for yacht tourism in terms of qualityprice ratio are considered.
Key words: yacht tourism, marina, Mediterranean countries, companies, tours,
price, charter, organization, travel, industry.
Анотація. У роботі досліджені сучасні тенденції яхтового туризму.
Вивчені перспективи яхтового туризму в Україні. Проаналізований щорічний
потік яхтових туристів. Розглянуті найбільш популярні для яхтового туризму
країни з точки зору співвідношення якості та ціни.
Ключові слова: яхтовий туризм, марина, Середземноморські країни,
компанії, тури, ціна, чартер, організація, подорожі, галузь.
The growth of yachting tourism in the popular Mediterranean and Aegean
coastlines, coupled with new major projects along the Sea of Marmara and the
planned expansion of ports and marinas along the Black Sea coastline, will all assist
in converting Turkish yachting into a major tourism boost for the country. With
several of Europe’s waterways connecting directly to the Danube and into the Black
Sea, it is now possible to sail directly from North Europe, through the continent and
into the Black Sea Coast. Also expected to assist the sea tourism of other countries
sharing the Black Sea coastline including Bulgaria, Ukraine, Romania, Georgia and
Russia, the national and foreign investment aimed at Turkish yachting will enable the
country a beneficial head start.
The demand of the services of marinas is different depending on the season of
the year. During the summer period, the traffic of leisure crafts increases resulting in
higher demand for stay at marinas and ports. On the contrary, during the winter
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period the demand for shelter increases in order for vessels to be repaired and
maintained. The cost of some of the services mentioned above in Turkish marinas are
lower than the corresponding ones of the North-Western Mediterranean, although
their high-quality specifications. The prices of the Turkish marinas are 30 % lower
than the prices of marinas of Greece, and they are 40-60 % lower than North-western
Mediterranean and the prices are as same as of former Yugoslavia.
During the years of transformation yacht tourism has grown consistently.
Turkey’s yacht anchoring capacity is about 16.000, including 9.000 in marinas. On
the other hand, France’s capacity is 227.000, Spain’s 107.000, and Italy’s 128.000.
The total capacity of places and marinas with yacht anchoring capability in the
Mediterranean basin is as high as 400.000. Turkey’s capacity is only 4.1 % of the
Mediterranean basin. Italy is planning to add 60 new marinas with a total capacity of
200.000 until 2014. A greater number of the new marinas will be built in Southern
Italy where there is a shortage of marinas.
There are many obstacles in front of an evaluation of the competitiveness of a
sector as an alternative economic field. However, to understand the conditions of
competition in the sector is required in terms of policy development and to maximize
utilization and gain maximum value from that area. In particular, it is very important
to evaluate the conditions and develop the consideration of sector to the local
economy if the country has large resources which can be used as input in this sector.
Yacht tourism worldwide became not only elite kind of leisure, but also mass
entertainment, which is available now even for the middle class. Many travel
companies offer tours that can compete on price with certain «beach» mass
directions. All companies that specialize in yacht tourism are mainly targeted at
yachtsmen, i.e. adherents of both a prestigious and recreational sports.
Mediterranean countries such as Cyprus, Turkey, Croatia, Greece and Italy are
the most popular in terms of «quality-price» ratio among the yachtsmen. The annual
number of yacht tourists in Greece totals on average 2 500 000 people, France –
1 200 000, Italy – 700 000, Sweden – 120 000, Finland – 30 000, Estonia – 20 000.
The attractiveness of these countries for the yachting tourists is conditioned due to
climatic factors, a high level of service and accessibility: availability of safe routes;
sufficient number of available quality marinas (specially equipped moorage for
yachts); availability of charter companies engaged in organization of yachting
holidays.
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Abstract. The paper presents factors affecting the image of the cruise company.
And also considers the concept of the image of the cruise company.
Key words: image, cruise company.
Анотація. В роботі представлені фактори, що впливають на імідж
круїзної компанії. А також розглянуто поняття іміджу круїзної компанії.
Ключові слова: імідж, круїзна компанія.
The cruise industry has evolved dramatically over the past few decades. Cruises
have played a significant role in tourism advances in the past decade and the image of
the cruise has been demonstrated to have an important influence on choice of resort
mode. In recent years, the industry went through economic restructuring, and with
increasing passenger demand for ocean transportation for leisure, passenger ship
patterns have been gradually changing in the process of tourism marketing to cruise
tour services to meet the diverse needs of tourists.
What is an image? This concept can be given different definitions.
Reshetnikova defines image as "a set number of variables with dominant form
over content, self-presentation option, which is focused on the best quality, enhances
self-esteem and prestige among potential consumers and also as a key to the
successful development of public relations." She also notes that the image represents
the company's goals and values in the most convenient and pleasant form.
Sharkov considers image as a communication tool between the company and the
public. He writes that image is a "mean of influencing the mass consciousness." The
main task of PR-service of the company is creating a positive picture of the company
and its employees. According to Sharkov, the image is as subjective indicator (set of
ideas about public organization) and objective factor at the same time, which plays "a
significant role in the assessment of any social process or phenomenon".
In addition, the image can also vary with the change of the company's
reputation. For example, adverse events associated with the company, such as Costa
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Concordia disaster in 2012, is likely to change the company's image in the public
consciousness for the worse.
Accordingly, the image of the cruise company - it is a kind of image that it sends
to society (stakeholders): customers, suppliers, competitors, investors, and state in the
form of information flow, which causes any emotions.
Cruises not only offer a means of ocean or sea transport but also provide hotel,
accommodation, sport, restaurant, leisure, shopping, destination touring and the
facilities of resort entertainments. It is advantageous for businesses to develop cruise
tours and take advantage of a new style of tourism. The cruise ship is an important
recreation product for tourists. The image describes not only the individual traits or
qualities but also the total impression the entity makes on the minds of others
(Dichter, 1985). The cruise image also serves as a vehicle for tourists to demonstrate
their lifestyle and purchasing habits. By giving the cruise a positive image, the
negative impact such as seasickness, associated with the sailing environment is
reduced. As acknowledged, in addition to a short-term economic (monetary) value,
cruise activities can also provide a destination with an additional (non-monetary)
value, ‘showcasing’ the tourist attractions to several visitors, who, after the cruise
experience, may potentially recommend the same destination to relatives, friends and
colleagues.
Tourists’ satisfaction level is greatly related to their needs and purposes for
travel. Not everyone gets the same satisfaction out of the same tour package, it is
important to gain a clear picture of motivation that corresponds to different level of
satisfaction. The most important determinants of joining cruise travel again
are“Accommodation”, “Food and beverage” and “Entertainment”. Other studies
found that the top five destination choice criteria are ‘‘Safety’’, ‘‘Scenic beach’’,
‘‘Price of trip’’, ‘‘Service in hotels and restaurants’’, and ‘‘Friendliness of local
people’’.
Different researchers have different views on the measurement of service
quality. Lewis and Booms (1983) claim that the service quality depends on how well
the delivery of services matches customer’s expectation. This concept is further
elaborated and developed by Zeithaml (1988) who said that service quality is defined
as the customer’s judgment of the overall excellence of service. Parasuraman et al.
(1985) claimed that service quality is determined by an assessment of how well actual
service performance matches customers’ expectations. Identifying and reducing the
difference (gap) between expectation and performance is the key to improving
customer satisfaction level. According to this study, service quality can be described
on the basis of 10 dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, communication,
credibility, security, courtesy, competence, understanding customers, and assess.
However, attempts to measure the above 10 dimensions revealed that customers often
could not distinguish among and the categories overlapped. Parasuraman et al. (1985,
1988) amended their study to encompass only five dimensions of service quality.
These dimensions could be viewed as factors for consumers to consider when
evaluating the overall performance of service and of course as factors affecting the
image of the cruise company. These five dimensions of service quality are tangibles,
reliability, responsiveness, assurance and empathy.
87

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

To conclude, it is essential to provide a greater insight into maintaining and
improving services quality and enhancing customer satisfaction. More importantly,
cruise companies, such as «Carnival Cruise», «Royal Caribbean International»,
«Norwegian Cruise Line», «Costa Cruises», «MSC Cruises», «Celebrity Cruises»,
«Azamara Club Cruises», «Oceania Cruises», «Holland America Line», «SilverSea»,
«Crystal Cruises», will have a better understanding of how to promote their cruise
and how to further develop the cruise market. Cruise companies can make the cruise
more user friendly to cruise travelers and promote the notion of cruising as part of a
land/sea tour to the long haul market: the US, Europe and Australia.
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Анотація. В роботі розглядаються основні проблеми та перспективи
розвитку круїзного туризму в Україні. Визначені
тенденції зростання
круїзного туризму в світі.
Ключові слова: круїзний туризм, розвиток круїзного туризму в Україні,
потенціал країни.
Abstract. In this paper we describe the use of basic issues and prospects of
development of cruise tourism in Ukraine. Defined tendencies of increase of cruise
tourism in the world.
Key words: cruise tourism, development of cruise tourism in Ukraine, potential
of the country.
Проблеми розвитку ринку круїзного туризму в Україні, ролі судноплавних
компаній в формуванні інноваційного круїзного турпродукту досліджувалися в
працях фахівців: Ковиліної М.А.,Логунової Н.А., Мельник І.Л., Наврозової
Ю.А. і ін. В цілому, їх висновки зводяться щодо необхідності розвитку
потенціалу круїзного судноплавства, міжнародної інтеграції транспортних
комунікацій, інноваційно-інвестиційних проектів формування круїзного
турпродукту, модернізації інфраструктури морських портів України [1].
В умовах економічної кризи та сталої тенденції до розвитку сфери послуг у
всьому світі, вважаємо доцільним розвивати всі види туризму та
використовувати туристичний потенціал України щодо круїзного.
Згідно з даними Всемірної туристичної організації (UNTWO) [2] за останнє
десятиріччя темп росту кількості круїзних туристів перебільшив приріст
міжнародних туристичних прибуттів у світі майже в два рази, а щорічний
стабільний приріст туристів, які використовують круїзний туризм складає 8%.
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За прогнозами іноземних компаній цей вид туризму буде налічувати близько 24
млн. круїзних туристів у 2017 році.
З огляду на євроінтеграційні процеси та означену тенденцію розвитку
круїзного туризму, Україні слід враховувати європейські стандарти та вимоги.
Адже кількість європейців, які обирають відпочинок у круїзі в порівнянні з
2008 роком збільшилась на 44%. 2008 р. Німеччина – стародавній партнер
України,– стала лідером серед країн Європи за кількістю круїзних туристів
(1770000 пасажирів), що на 5%, більше, ніж в 2013 році. В основному це
відбулося через збільшення потужності німецьких круїзних ліній AIDA і TUI.
Україна має можливості для організації різних видів круїзного туризму,
велику кількість судноплавних річок, басейни Чорного та Азовського морів,
помірні кліматичні умови та природні особливості. Так, туристична
інфраструктура Одеського регіону налічує 1147 закладів туристичнорекреаційного та оздоровчого призначення, з них 366 підприємств готельного
комплексу, 781 установи оздоровчого профілю. Мережа туроператорів і
турагентів нараховує понад 302 підприємств, серед них 57 туроператорів, 215
турагентів [1].
Серед інших, основними причинами, які заважають розвитку круїзного
туризму в Україні слід виділити слабо розвинену інфраструктурута втрату її
частини через анексію по-ва Крим, а також відсутність державної підтримки
розвитку потенціалу круїзного туризму. Так, стратегія розвитку туризму і
курортів на 2016-2026 [3] визначає інтегрований підхід до формування і
реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, який передбачає
поєднання багатьох складових, в тому числі секторальних, до яких належить
круїзний та яхтовий туризм.
Проведений аналіз сучасних міжнародних тенденцій з розвитку туризму та
круїзного туризму зокрема, а також, спираючись на нормативно-правове
забезпечення розвитку потенціалу країни, можна сформулювати наступні
рекомендації, а саме:
з огляду на децентралізацію визнати круїзний туризм пріоритетним на
державному й регіональному рівнях;
модернізувати
інфраструктуру
круїзного
судноплавства
в
умовахміжнародної інтеграції, що сприятиме розвитку суміжних галузей
регіональної економіки та впровадженню інновацій (готельний бізнес,
громадське харчування, транспорт, суднобудування, судноремонт тощо.)
перерозподілити фінансування на підтримку сектору туризму в регіонах
найбільшого потенціалу. За рахунок комерційної концентрації, спеціалізації та
кооперації підприємств морегосподарського комплексу, використання кращих
управлінських технологій й визнаним у світі конкурентним перевагам
транспортування водними шляхами (екологічність, дешевизна, інвестиційна
привабливість та ін.) інвестування стане швидкоокупним.
провести ребрендінг міст та регіонів дестинації круїзних туристів,
проводити іміджеві заходи тощо.
Отже, позиціонування України як морської держави вимагає як урахування
глобальних тенденцій світової морської торгівлі, так і обліку інтеграційних
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процесів на круїзному ринку, що створить мультиплікативний ефект розвитку
регіональної економіки та підсилить конкурентні переваги країни на ринку
світових туристичних послуг.
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Аннотация. В работе представлены особенности яхтенного туризма, а
также рассмотрены направления развития яхтенного туризма в Украине.
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развитие яхтенного туризма.
Abstract. The article represents. The paper represents the peculiarities of yacht
tourism, as well as the directions of the development of yachting tourism in Ukraine.
Key words: yachting tourism, yacht Ukrainian tourism, the development of yacht
tourism.
Яхтенный туризм, в том числе международный, — явление новое не
только для Украины, но и для всех стран северного Причерноморья. Это
понятие включает в себя не только наличие достаточного количества яхт,
пригодных для целей морского туризма, но и наличие всей инфраструктуры,
позволяющей обеспечивать этот вид активного отдыха и спорта в морских
условиях.
До последнего времени выражение «морской туризм» в нашей стране
ассоциируется только с морскими комфортабельными лайнерами,
совершающими плавания между портами стран мира. В то же время, жители
Европы, Америки, Азии и даже Австралии в понятие морской туризм включают
и яхтенный туризм, которым увлекаются многие миллионы людей.
По всему миру яхтенный туризм стал не только элитным, но и массовым
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развлечением, которое доступно теперь даже среднему классу. Многие
туристические фирмы способны предложить туры, которые по цене могут
конкурировать с некоторыми «пляжными» массовыми направлениями. Все
компании, которые специализируются на яхтенном туризме, в основном
ориентированы на яхтсменов, то есть на сторонников как престижного, так и
спортивного отдыха.
Яхтенный туризм является важной составляющей морского и речного
туризма и одним из наиболее динамично развивающихся, приоритетных и
прибыльных видов туризма во всём мире. Во многих странах мира это
процветающий бизнес, включающий сотни тысяч яхт, разветвлённую сеть
яхтенных гаваней в самых различных регионах Мирового океана,
судостроительные верфи, чартерные и сервисные компании. Так, по данным
ООО ВИВ Групп в Европе располагается около полутора миллионов якорных
стоянок для яхт; во Франции с населением 55 миллионов человек парусным
спортом и яхтенным туризмом активно занимаются более 3 миллионов человек,
используя для этих целей 120 специально оборудованных яхтенных гаваней и
яхтенных марин; в Турции яхтенный туризм приносит 25% прибыли от
туризма; только в акватории Восточного Средиземноморья годовой яхтенный
транзит составляет в среднем 2 миллиона судов, что в денежном эквиваленте
составляет порядка 12 миллиардов евро.
По оценкам специалистов яхтенный туризм один из наиболее динамично
развивающихся и перспективных видов туризма в мире. В Европе треть
доходов от туризма приходится на яхтенный бизнес.
Эксперты компании Yachtico среди лучших мест для яхтенного туризма
называют южное побережье Турции, итальянские острова Сицилия, Сардиния и
Капри, побережье Хорватии и Черногории, греческие острова в Эгейском море,
Лазурное побережье Франции и французский остров Корсика, испанские
Балеарские острова. Это в Европе, а в Западном полушарии бесспорные лидеры
в этом отношении - острова Карибского бассейна, американская Флорида и
побережье Мексики.
На сегодняшний день данное направление отдыха генерирует
существенную часть туристского потока на популярных курортах стран мира, в
том числе в Европе. Так, например, ежегодное количество яхтенных туристов в
Греции составляет порядка 2 500 тысяч человек, во Франции - 1 200, в Италии 700, в Швеции - 120, в Финляндии - 30, в Эстонии - 20.
Привлекательность данных стран для яхтенных туристов обусловлена
природно-климатическими факторами, высоким уровнем сервиса и
доступностью. К ним относится:
− наличие безопасных маршрутов;
− достаточное количество марин приемлемого качества (специально
оборудованные стоянки для яхт);
− наличие чартерных компаний, занимающихся организацией яхтенного
туризма.
О привлекательности данного вида туризма в зарубежных странах
свидетельствуют следующие факты:
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- в Европе насчитывается около полутора миллионов якорных стоянок для
яхт. Практически во всех странах в последние годы образовался существенный
дефицит на стояночные места;
- во Франции с населением около 55 миллионов человек парусным
спортом и яхтенным туризмом активно занимаются около 3 миллиона человек,
используя для этих целей более 120 специально оборудованных яхтенных
гаваней и яхтенных марин;
- яхтенный флот в Скандинавских странах насчитывает более 500 тысяч
судов, в Германии - более 100 тысяч судов, в Турции - более 80 тысяч судов;
- в настоящее время в Средиземноморском бассейне насчитывается более
700 тысяч яхт, количество которых изо дня в день непрерывно растет, и
возникают серьезные проблемы с их базированием и обслуживанием. Так в
пятиякорной яхтенной гавани «Атакей Марина» (Стамбул) образовалась
очередь на стояночные места на годы вперед.
Яхтенные туристы делятся на тех, кто прибывают в дестинацию на
собственной яхте и на тех, кто снимает яхту в аренду у оператора
непосредственно на курорте. В первом случае, средний чек яхтенного туриста
включает исключительно оплату стоянки судна в марине и дополнительные
услуги (подключение к электропитанию, услуги прачечной либо др.). В случае
аренды яхты, суточный средний чек помимо стоянок и услуг на маринах
подразумевает стоимость аренды яхты без команды (сюда же включаются
обязательные платежи по уборке яхты по окончанию периода аренды судна).
Такое явление как яхтенный туризм получило свое развитие буквально за
последние годы, оно стало практически новым, как для Украины, так и для
остальных стран бывшего СССР. Данное направление туризма включает
наличие достаточного количества яхт различного класса, которые пригодны для
организации различного вида прогулок и туров на морских просторах.
В Украине есть все условия для развития яхтенного туризма:
благоприятное географическое положение страны и водные коридоры. По
Днепру расположено несколько шлюзов, которые позволяют яхтам нормально
передвигаться по реке до Чёрного моря, а затем через Босфор и Дарданеллы в
Эгейское и Средиземное моря. Сотрудничество и партнерство с яхт-клубами из
Турции, Болгарии, Греции, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции и
Польши способствовало бы внедрению в эту область современных технологий,
опыта, заполнению украинского рынка качественной и конкурентоспособной
продукцией и выходу на мировой рынок.
Реализация проектов по строительству яхт-клубов позволит придать
Украине облик цивилизованного, современного и красивого государства, даст
толчок развитию чартерного, круизного судоходства и яхтенного туризма.
Следует также учитывать, что этот фактор может содействовать развитию
деловых контактов и повышению посещаемости нашего государства
иностранными туристами.
Научный руководитель: к.э.н., доц. Власенко О.С.
Робота відправлена: 01.04.2017 г.
© Задорожная Н.С.
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Марценюк Л.В.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Martseniuk L.V.
RAILWAY TOURISM AS A SOURCE OF ADDITIONAL REVENUE
IN THE NATIONAL ECONOMY UKRAINE
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport
named after Academician V. Lazaryan

Аннотация. В работе рассматривается возможность организации
железнодорожного туризма в Украине. В связи с катастрофической
ситуацией почти полного износа пассажирского подвижного состава и
нехваткой свободных средств на его обновление, публичная акционерная
компания «Укрзализныця» вынуждена искать способы привлечения
инвестиционного капитала и увеличения объема пассажирских перевозок. По
мнению автора, средством привлечения дополнительных средств может
стать железнодорожный туризм.
Ключевые слова: туризм; железнодорожный транспорт; туристическое
путешествие; туристический маршрут
Abstract. To increase the competitiveness of railway transport the authors
propose to develop of railway tourism in Ukraine. In this paper we describe that
tourist traffic by railway transport has high potential, provided that it will use
modern comfortable rolling stock and have in its structure not only the cars for
tourist transportation, but also dining car, casino car, disco car (during the day
game car for kids) and others. As a result of the proposed measures one can expect
increase of passenger traffic on the railroad, image improvement of the Ukrainian
railways within the country and abroad, attraction of additional funds to renew the
outdated infrastructure and rolling stock, restoration of the objects of cultural and
historical significance, creation of new jobs, and restraining of migration processes
in western Ukraine.
Key words: tourism; railway transport; tourist travel; tourist route
У світі є багато прикладів успішних туристичних перевезень,
здійснюваних залізничним транспортом. Залізничний туризм бере свій початок
з 40-х років XIX ст., зазначає Т. Г Сокол [2]. Так, у 1841 р. Томас Кук
організував першу класичну подорож 580 англійців з Лейстера до Лафборо.
Залізничний туризм і сьогодні залишається одним з основних видів
транспортного туризму в світі. Основні переваги залізниць: безпечність,
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надійність, відносно висока швидкість та економічна доступність, що нині
доповнюються підвищенням комфортності подорожей.
Роль залізничного транспорту в туристичній індустрії України поки не
велика, адже серед основних цілей поїздок домінує «відвідування родичів і
друзів», на другому місці – ділові й лише на третьому – туристичні поїздки.
Залізничний туристський маршрут повинен ретельно вибиратися з
урахуванням інтересів, побажань та попиту конкретних споживачів. Для
організації залізничних туристичних перевезень залізниці повинні своїми
коштами або за допомогою місцевих органів влади та приватних компаній
переобладнати вагони таким чином, щоб в них були зручно подорожувати
декілька днів або придбати нові, сучасні. Окрім зручних спальних місць,
потрібно передбачити душові кабіни, спортивні та дитячі кутки, ресторан, а
також забезпечити безпеку пасажирів та їхніх речей під час подорожі. Вагони
повинні бути обладнані сучасними засобами зв’язку. Туристські поїзда повинні
стати справжніми «готелями на колесах».
Свого часу в СРСР був накопичений корисний досвід організації
транспортних подорожей у спеціалізованих туристсько-екскурсійних потягах. В
Україні ж за часів самостійності є поки що досить скромний досвід організації
залізничних турів [1]. До того ж, внаслідок недостатнього державного
фінансування на розвиток транспортної інфраструктури залізничний рухомий
склад в Україні критично зношений. Загальний коефіцієнт зносу становить
близько 90 %. На сьогодні технічний ресурс залізниць практично вичерпано. Це
означає, що неприйняття дієвих заходів щодо оновлення пасажирського
рухомого складу призведе до неможливості виконання пасажирських
перевезень в повному обсязі та, як наслідок, зниження мобільності населення.
Науковці пропонують задля підвищення конкурентоспроможності
залізничного транспорту та підвищення доходності залізниць від пасажирських
перевезень надавати пасажирам комерційну послугу – залізничний туризм.
Вибір напрямку залежатиме від місцевих умов, тривалості подорожі,
контингенту пасажирів та їхньої зацікавленості. На вибір способу формування
транспортного засобу для організації перевезення істотно впливатиме кількість
подорожуючих, дальність і час подорожі. При організації одноденних турів
можуть використовуватися туристичні поїзди, автомотриси та рейкові
автобуси. А для багатоденних туристичних маршрутів потрібні спеціалізовані
туристично-екскурсійні поїзда, в яких буде організовано зручну ночівлю для
туристів. Розробка туристичних маршрутів стане основою для планування
розвитку інфраструктури в місцях прибуття туристів. При цьому в
методичному підході до визначення оптимальних зон курсування туристичних
поїздів слід враховувати комфортну тривалість поїздки для пасажира, рівень
сервісу, кількість зупинок на шляху прямування і попит на певний маршрут.
Список використаних джерел:
1. Гуляєв В. Г. Організація туристичних перевозок / В. Г. Гуляєв. – Москва
: Фінанси і статистика. – 2001. – 512 с.
2. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред В. Ф.
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Анотація. У роботі розглядається роль інноваційних процесів у туризмі, їх
значення та вплив на туристичну галузь. Туризм постійно розвивається,
незважаючи на різні перешкоди політичного, економічного й соціального
характеру. Туристичний бізнес у багатьох випадках є ініціатором і
експериментатором в освоєнні й впровадженні сучасних передових технологій,
безупинно змінює форми й способи пропозиції й надання послуг, відкриває й
освоює нові можливості.
Ключеві слова: інноваційна діяльність ,принципи інновацій, інноваційний
процес.
Abstract. In the work examines the role of innovation processes in tourism, their
importance and impact on the tourism industry. Tourism is constantly evolving,
despite the various obstacles of political, economic and social issues. Tourist
business in many cases initiated and experimenter in the development and
implementation of advanced technologies, constantly changing forms and methods of
offers and services, develops and offers new opportunities.
Key words: innovation, principles of innovation, the innovation process.
Інноваційний процес у туризмі досить специфічний. Він одержує, як
правило, своє визнання, з одного боку, через туристський ринок і ступінь
задоволеності клієнта, а з іншої сторони, в основному завдяки прийняттю
спільних розв'язків туристськими організаціями, органами керування галуззю в
регіоні, органами місцевого самоврядування й громадськими організаціями,
діяльність яких пов'язана з туризмом, а також завдяки оцінці галузі місцевим
населенням. Тільки така взаємодія всіх елементів (суб'єктів і об'єктів)
інноваційного процесу може привести до появи істотного синергетичного
ефекту, вираженого в якості росту (розвитку) сфери туризму. Комплексність і
трансформируємість відкриттів, коли впровадження нового в одній області дає
ефект (і можливо, більш сильний) в інші, що становить їх сутність у галузі,
тому потребують науково обґрунтованої організації та керування.[2]
Інноваційна діяльність носить системний характер, систему утворюють
суспільство й суб'єкти інноваційної діяльності.[1]
Неодмінними властивостями інновації є науково-технічна новизна й
виробнича застосовність. [3]
Основні напрямки інноваційної діяльності в сфері туризму:
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- випуск нових видів туристського продукту, готельних послуг і т.д.;
- використання нової техніки й технології у виробництві традиційних
продуктів;
- використання нових туристських ресурсів, що раніше не
використовувалися. Унікальний приклад - подорожі туристів на космічних
кораблях;
- зміни в організації виробництва й споживання традиційного
туристського, ресторанного продукту, готельних послуг і т.д.; новий маркетинг,
новий менеджмент.
Основу інноваційної діяльності у всіх секторах економіки становить
реалізація досягнень науково-технічного прогресу. Сказане повною мірою
ставиться й до сфери соціально-культурного сервісу й туризму.[2]
Науково-технічна революція не тільки стала матеріальною основою
формування масового туризму. Вона вплинула на інноваційну діяльність у
соціально-культурний сервіс і туризм через високі технології, до яких належать
нові матеріали, мікропроцесорна техніка, засоби інформації й зв'язки,
біотехнології.
Поява сучасних засобів інформації й зв'язку вплинула на суспільне
виробництво й побут людей. Сучасну туристську діяльність і роботу
туристських фірм не можна уявити без Internet. Сучасна аудио -, відео - техніка
суттєво змінила технологію менеджменту. Керування переводиться в режим
реального часу і т.д.
Таким чином, інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на
створення нового або зміну існуючого продукту, на вдосконалення
транспортних, готельних і інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження
передових інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм
організаційно-управлінської діяльності.
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Анотація. У даній роботі представлені головні проблеми у сфері готельної
індустрії. Розглянуто проблеми у внутрішньому менеджменті сучасних
готельних господарств, такі як: проблеми між керівниками та обслуговуючим
персоналом, відсутність загальної згоди між керівництвом, недоліки в підборі
та навчанні кадрів, помилкова практика керівництва або перенавантажена
праця співробітників та сучасні шляхи вирішення їх задля подальшого
розвитку.
Ключеві слова: готельне господарство, ринкові відносини, управління,
обслуговування, послуги.
Annotation. This work presents the modern problems in hotel industry.
Moreover, it was considered the modern hotel business` issues of internal
management such as problems between chiefs and staff, the absence of general
agreement among heads, defects in choosing and training personnel, mistaken
practice management or overloaded work of staff. And there were discussed the ways
to solve them for hotel management prosperity.
Key words: hotel industry, market, management, maintenance, services.
Розвиток гостинної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки
готельна індустрія є одним із важливих чинників виходу нашої економіки з
кризи, стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету,
позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства,
підвищення зайнятості населення, розвитку у ринкових відносинах.
На сьогоднішній час, в Україні, у зв’язку з безперервним науковим
пошуком розв’язання складних соціально-політичних та складних економічних
проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю роботи
управлінського корпусу країни, що направлені на культуру обслуговування та
контролю за роботою усієї індустрії, пов’язане створення і зміна методів
управління.
Слід зауважити, що заради виявлення та вирішення проблем, які виникли у
закладах готельного господарства, на кожному підприємстві повинен бути
контроль за усіма службами обслуговування, тому при готелі бажано мати
контролерів.
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Незважаючи на досконалість присутності контролерів, забезпечення
високої ефективності обслуговування буває недосконалою, адже заради
визначення якості готельних послуг, бажано знати погляди зі сторони гостей,
тобто неможливо визначити чи якісне обслуговування чи ні з погляду фахівця в
готельній індустрії. Тільки постійне дотримання стандартів якісного
обслуговування здатне насправді локалізувати тенденцію підвищення або
пониження його рівня. Також, слід зауважити, що до недоліків можна віднести
те, що шлях від виникнення можливої проблеми і до її усунення за
системою «контролерів якісного обслуговування» є дуже повільним і не
продуктивним. Можна виділити багато причин щодо незадоволення якості
обслуговування. Наприклад, персонал часто використовує стандарти як забажає
і не надає готельні послуги тієї якості, яку хотіли б отримувати гості. Реальна
причина такого стану справ полягає в методах управління. Байдужість
персоналу є головною причиною для початку конфліктів [1].
У наш час найбільш поширеними проблемами виділяють, по-перше,
відсутність загальної згоди при тому що керівництво не встановило порядок
узгодження управлінських рішень і обслуговування, що в результаті
спостерігається підвищенням цін, наданню послуг різної якості та плутаниною
між структурами управління. По-друге, різне надання послуг є найчастішою
причиною зниження якості обслуговування, при цьому настрій та висновок
щодо готелю та туристичної компанії для клієнта буде невтішними. По-третє,
оцінка праці не за результатами, а за активною роботою персоналу. Частіше за
все праця персоналу оцінюється залежно від реальної діяльності, а фактичні
результати цієї праці не завжди дають реальну картину.
В той же час не менш популярними проблемами залишаються - реакція на
симптоми, а не на причини. При усуненні проблем спочатку треба дізнатися
про дійсні причини недоліків, і якщо вони не розкриті, відповідні рішення не
прийняті і тому проблеми не усунені.
Причиною прояву грубості
обслуговуючого персоналу може бути не його тимчасовий настрій, а недоліки в
підборі та навчанні кадрів, помилкова практика керівництва, тощо. Існує багато
причин незгуртованого колективу у готелі: конкуренція серед керівників і
службовців, заздрість, відносини між працівниками та відсутність
індивідуалізації. Слід помічати недоліки в оцінці праці співробітників. Завжди
треба розпізнавати добрих працівників і заохочувати їх, тому що вони дійсно на
це заслуговують, але не всі керівники звертають на це увагу. Перенавантажена
праця співробітників призводить до низької продуктивності праці, помилок,
незадоволених клієнтів та іншого. Повинен бути постійний контроль за
дотриманням стандартів обслуговування, що є важливою частиною управління.
Та, як правило, існують проблеми якісного обслуговування. Керівники у першу
чергу повинні розглядати причини і наслідки проблем, а не пошук винних.
Попередження виникнення претензій повинне будуватися на згоді між
керівництвом, обслуговуючим персоналом і клієнтами [2].
Таким чином можна зробити висновок, що висока якість обслуговування
туристів спостерігається за колективними зусиллями працівників усіх служб
готелю, постійним і ефективним контролем з боку адміністрації, проведенням
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роботи з удосконалювання форм і методів обслуговування.
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Анотація. В роботі надано аналіз ринку послуг харчування в смт. Затока,
як складової туристичного ринку Одеської області.
Ключеві слова: послуги харчування, туристичний бізнес, Затока.
Abstract. In the paper analyzes the market for food in the village Zatoka as part
of the tourist market of Odessa region.
Keywords: food services, tourism, Zatoka.
У даний час ринок послуг ресторанного господарства постійно
видозмінюється під впливом різних факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища. З початком економічної трансформації економіки України, коли
прибутковість стала ключовою метою діяльності суб’єктів господарювання,
відбулося значне зменшення кількості об’єктів ресторанного господарства при
установах, промислових підприємствах, навчальних закладах тощо, які
обслуговують споживачів, об’єднаних за професійними ознаками за місцем
роботи або навчання. Економічні функції сфери ресторанного господарства
розглядаються як єдиний комплексний механізм виробництва й обігу продукції,
що забезпечує ресторанному бізнесу певні переваги порівняно з іншими
галузями народного господарства. Перш за все, це перспективна галузь для
інвестування капіталу, що гарантує достатньо швидку оборотність вкладених
коштів.
На даний момент заклади ресторанного господарства є чисто
комерційними (ресторани, піцерії, суші-бари, шашличні, «фаст-фуди» та ін.),
але разом з тим розвивається і громадське харчування: їдальні при виробничих
підприємствах, у ВНЗ, школах, які набирають все більших обертів.
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Дані статистичних щорічників Державної служби статистики України
дають змогу бачити, що на Одещині спостерігається негативна тенденція щодо
зменшення кількості практично всіх закладів ресторанного господарства.
Причинами цього виступають економічна та політична нестабільність, що
стримує відкриття нових закладів, а також цінова політика підприємств, яка не
здатна задовольняти споживачів.
Проведений нами аналіз ринку послуг харчування в смт. Затока дозволив
побачити наступне:
Об’єкти розміщення в Затоці представлені:
- базами відпочинку (в т.ч. – економ класу) - оздоровчі заклади із
регламентованим режимом, призначені для відпочинку практично здорових
людей (Блік, Дача, Перлина Затоки, Кемпинг 57 км, Ковчег, Тіра, Елада,
Соняшна, Водограй, Трембіта та ін.);
- пансіонатами - рекреаційні заклади, де людина може поновити власні
фізичні ресурси, оздоровитися та відпочити (Рось, Наталі, Лиман, Жайворонок,
Аквамарин, Парус, Родзинка, Сезон, Горний орел, VIT та ін.);
- готелями (в т.ч. мініготелями) – будинки із мебльованими кімнатами для
короткочасного проживання приїжджих (Апартаменти Мезенцевих, Готель
Морський, Приморська 25, Рандеву, Сакура, Фараон, Фієста, Шато, Віла
«Casablаsnca», Веселка, Euroline, Sirenevaya, White house, Адам і Єва та ін.);
- санаторіями - лікувально-профілактичні заклади для лікування та
оздоровлення з допомогою природних факторів у сполученні з дієтотерапією,
фізіотерапією, медикаментозним лікуванням та іншими заходами (Санаторій ім.
С. Лазо, санаторій Затока, санаторій Золоті Піски, дитячий санаторій Затока);
- проживанням в приватному секторі.
Аналіз можливостей харчування туристів в межах об’єктів розміщення
показав, що все залежить від бюджету відпочинку і особистих побажань
туристів. В залежності від цього відрізняється і забезпечення харчуванням.
Розпочинаючи з необхідності готувати самостійно, закінчуючи можливістю
харчуватись в дорогих ресторанах.
Комплекси, що за своїм змістом та наповненням подібні до турецьких
готельних комплексів ALL Inclusive, в Затоці звичайно відсутні, але з точки
зору включення харчування у вартість відпочинку - можна стверджувати, що
велика кількість закладів розміщення пропонують послуги 1, 2х або 3х разового
харчування в закладах відпочинку на території об’єкта розміщення, що входять
до вартості проживання. Деякі заклади пропонують комплексне харчування,
деякі - харчування за принципом A la carte.
Також було проведено аналіз можливостей харчування туристів за межами
об’єкта розміщення: Еко-ресторан Акерманська Рив’єра, Сінема-кафе Асоль,
Кафе Водограй, Ресторан Ноїв Ковчег, Ресторан Казка, Ресторан SOLAR,
Ресторан Роза Вітрів, Кафе Елен і ребята.
Проведений аналіз свідчить, що в залежності від бюджету відпочинку та
власних уподобань туристи можуть обрати багато варіантів забезпечення
харчуванням в смт. Затока. Разом з тим – можливостей отримати якісне
харчування за межами об’єкту розміщення – недостатньо, тому ми вважаєм за
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доцільне запропонувати створення нових закладів харчування для потреб
туристів.
Робота відправлена: 25.03.2017 г.
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Анотація. В роботі розглядаються особливості розвитку готельної
індустрії Франції на сучасному етапі. Проаналізовано кількісну та якісну
складову готельного фонду Франції. Виокремлено основні проблеми готельної
інфраструктури Франції.
Ключові слова: готельна інфраструктура, європейських туристичний
регіон, інфраструктура туризму.
Abstract. We consider the peculiarities of the French hotel industry today.
Analysis of quantitative and qualitative part of the hotel stock in France. Isolate the
main problems of hotel infrastructure in France.
Keywords: hotel infrastructure, European tourist region, tourism infrastructure.
Туризм є однією з найпотужніших галузей сфери послуг у Франції. В
основних туристичних структурах (готелі, кафе та ресторани, бюро подорожей,
гірські та термальні курорти тощо) задіяно 700 тис. працюючих. До другої
світової війни за кількістю іноземних туристів Франція посідала перше місце в
світі, наразі – третє (майже 60 млн осіб. щороку), трохи поступаючись Італії та
Іспанії. Природні й соціально-економічні умови Франції сприятливі як для
екскурсійно-пізнавального, так і для лікувально-оздоровчого та спортивного
туризму [1].
Франція має добре розвинену туристичну інфраструктуру, яка включає
транспорт, заклади харчування, готелі, а також організацію турів,
забезпеченість інформацією, картами, сувенірами тощо. Останнім часом усе
більшого значення набувають об'єкти для проведення конференцій, нарад,
симпозіумів, а також індустрія розваг.
Бурхливий розвиток масового туризму у світі викликав рівноцінний
розвиток індустрії туризму і суміжних галузей господарства, науки і культури,
системи освіти. Виходячи з цих передумов, туристична індустрія – сукупність
готелів й інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів громадського
харчування, об'єктів і засобів розваг, тощо.
Індустрія засобів розміщення з точки зору економіки – визначальна
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складова системи гостинності. Вона і виходить з найдавніших традицій,
властивих практично для будь-якої суспільної формації в історії людства –
поваги до гостя, радості його прийому та обслуговування.
Розміщення – найважливіший елемент туризму. Немає розміщення
(ночівлі) – немає туризму. Це непорушна і жорстка вимога будь-якого
туристичного регіону. Закладами розміщення туристів є будь-які об'єкти, в яких
туристам епізодично чи регулярно надають місце для ночівлі. Відповідно до
рекомендацій Всесвітньої організації туризму (UNWTО), всі засоби розміщення
можна поділити на дві категорії – колективні та індивідуальні [2].
Проаналізувавши кількість та якість готелів у Франції (рис. 1) ми можемо
відмітити, що більш 40% в країні складають готелі, рівень послуг яких
відповідає 3 зіркам, 5-ти зіркові готелі займають лише 2% від загальної
кількості, але цього достатньо для забезпечення туристів у готелях вищого
класу.

Рис. 1. Якісна структура готелів Франції
(складено автором за [3; 4])
Тим не менш готельна інфраструктура Франції має певні проблеми:
1. Французький готельний бізнес відчуває дефіцит кадрів і страждає від їх
високою ротації. Особливо гостро обидві проблеми стоять в Парижі, де ротація
кадрів на 15% вище, ніж в цілому по Франції.
Так, в Парижі 50% найнятих працівників готелів залишають свої робочі
місця в перші півроку після прийому на роботу. При цьому дефіцит кадрів
відзначається серед всіх спеціальностей готельного бізнесу. Про це повідомляє
Делфін Генгбес, представник кадрового агентства Randstad.
102

Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі

Збірник наукових праць

Разом з тим, дефіцит кадрів ще більш парадоксальний на тлі успішного
розвитку готельної індустрії країни, яка входить до трійки лідируючих
сегментів французької економіки.
2. Проблеми з онлайн бронюванням, коли інформація на сайтах не
відповідає дійсності.
3. Економічні проблеми, пов`язані з кризою у Європі в результаті чого
закриваються деякі готелі. За останні 15 років готельна індустрія Франції вже
втратила близько 3400 готелів. Наразі ще 4 тисячі готелів планують закрити.
Починаючи з 2008-го року, з очевидних причин, багато туристів здійснювали
поїздки до Франції, фактично не ночуючи там. Саме тому 56% незалежних
французьких власників готелів сподіваються продати свій бізнес. Дійсно,
Франція – одна з найпопулярніших туристичних місць на Землі, але дохід від
туристичної індустрії в кілька разів програє доходу США і Німеччини [1].
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Annotation. The author in the article describes the basic conditions for the
formation of resource-saving mechanism of the rent hotel enterprise in the terms of
sustainable development of recreational areas and on the basis of economic and
mathematical modeling determined the optimal concentration level of rent hotel
enterprises in the hospitality industry without harming the resource base of the
recreational area, which provides being a part of sustainable development of the
territory in the cluster of entrepreneurial structures in the hospitality industry with
the compliance to their business targets.
Keywords: resource-saving mechanism, hospitality, business structures,
sustainable development, recreational areas.
Анотація. У статті розглянуті базисні умови для формування
ресурсозберігаючого механізму розвитку орендного готельного підприємства з
урахуванням сталого розвитку рекреаційних зон і на основі проведеного
економіко-математичного моделювання визначений оптимальний рівень
концентрації орендних підприємницьких структур в готельному бізнесі без
нанесення шкоди ресурсній базі рекреаційної зони, що забезпечує в рамках
кластера або території сталий розвиток мережевих підприємницьких
структур в готельному господарстві при дотриманні цільових установок
ведення бізнесу.
Ключові слова: ресурсозберігаючий механізм, готельний бізнес,
підприємницькі структури, сталий розвиток, рекреаційні зони.
In the conditions of the crisis and lack of material support for innovations, the
rental form of hotel business organization is one of the most promising ways of
organizing entrepreneurial activity in the Ukrainian economy. There are several ways
to build a business this way: franchising, commercial concession agreement,
management contracts, lease agreements, joint ventures. In addition, the management
of such a rental hotel enterprise can be carried out independently or with the
involvement of hired management. Nevertheless, regardless of the mechanisms for
building and managing hotel management, enterprises take advantage of this form of
business organization when operating in the conditions of a changing external
environment and, in particular, pursuing the goal of minimizing the time and costs of
entering the market.
To develop promising strategies for the hotel business and the formation of an
adaptive management system for a hotel enterprise operating in an unstable
environment, it is necessary to study resource-saving mechanisms that allow an
enterprise to effectively carry out its activities under specified conditions. For this
purpose, we considered to compare corporate and entrepreneurial models of a hotel
enterprise, including a detailed study of its components.
All of the above helps to form not only a correct strategic vision of the
development of a competitive hotel business in the long run, but also adaptive
mechanisms for managing a rental hotel enterprise in this perspective.
Competitive advantages of the rental hotel enterprise are significantly reduced
outside the context of sustainable development of business structures in the hotel
business. Sustainable development of such a complex and multilevel structure as the
hotel economy should be carried out within the framework of the proposed concept of
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sustainable development of recreational zones, which integrally takes into account all
levels of sustainable development: the level of destination, integration levels, levels
of sustainability of individual business processes.
The development of the national hotel business and especially the introduction
of new accommodation facilities should be carried out taking into account the
prospects for their development in this territory, taking into account the profile of
destinations, promising areas of tourism development, the resource potential of the
territory, in order not to cause degradation changes in any of the components of the
structure of destination: political, economic, physical and environmental, and sociodemographic.
To implement the above tasks, the authors developed economic and
mathematical models for determining the optimal level of concentration of rental
hotel enterprise and entrepreneurial structures in the hotel business, which help to
determine the optimal number of hotel enterprises without harming the resource base
of the destination which provides within the cluster or territory sustainable
development enterprise structures in hotel sphere.
The proposed economic and mathematical models for determining the optimal
level of concentration of hotel enterprise in a specific recreational zone is based on
the principle of resource saving in the framework of ensuring sustainable
development in destination and is presented in the form of a matrix of intensity
coefficients for the use of destination resources, with a fixed restriction in the use of
resources, and it is not above a certain minimum level of usage of the each resource
in the mass of hotel enterprises. This formulation of the problem allows to consider
the given destination limits for the introduction of new hotel in the territory, or the
adjustment of existing operations within usage of allowable number of resources by
business structures.
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Аннотация: в данной статье анализируются основные проблемы создания
и внедрения гостиничного продукта. Рассматриваются пути решения данных
проблем.
Ключевые слова: гостеприимство, туризм, гостиничный продукт.
Annotation: This article analyzes the main problems of creating and
implementing a hotel product. Discussessolutionstotheseproblems.
Keywords: hospitality, tourism, hotel product.
Разработку нового гостиничного продукта (позиционирование товара)
сопровождают предприятия гостиничных цепей, так как для них важно
сохранить престиж своей торговой марки на рынке. За рубежом возможно три
варианта внедрения гостиничного бизнеса. Первый – использование
гостиничными предприятиями известных брендов (например, Hilton, Hyatt и
др.). Второй – наоборот, допускает применение для гостиниц разных
наименований, но без указания имени головной компании, например, многие
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клиенты группы Accor считали, что ее гостиничные марки «Novotel» и «Sofitel»
являются совершенно самостоятельными предприятиями. В случае применения
третьего способа компания просто сохраняет собственное имя отеля.
С точки зрения управленческой теории, позиционирование товара
представляет собой комплекс действий, направленных на обеспечение товару
конкурентоспособного положения на рынке и разработку соответствующего
комплекса маркетинговых мероприятий. Например, Sheraton предпринял
попытку особо выделить недавно приобретенную сеть шикарных гостиниц типа
Ciga, создав торговую марку гостиницы «Four Points».
Покупка компанией Marriott гостиниц Ritz-Carlton была сделана с целью
дополнить корпоративный портфель гостиничного продукта, обеспечив, таким
образом, на рынке полный ассортимент предложения. Изменение
позиционирования торговой марки также включает в себя модернизацию
гостиничных цепей и последующее давление на франшизодержателей с целью
соответствия новым стандартам. В рамках стратегии изменений проводится
корректировка рекламных программ, внутрикорпоративных программ
маркетинга и даже субстратегии продаж, для того, чтобы выделить особенности
гостиничного продукта в корпоративном предложении. Необходимо отметить,
что по поводу стратегии дифференциации торговой марки гостиничных цепей
существуют два полярных мнения.
Согласно первому – такая стратегия рассматривается как один из
ключевых факторов долгосрочного успеха, а согласно второму – будущая
структура гостиничной индустрии не зависит от стратегий позиционирования
диференционированных торговых марок, рассчитанных на спрос различных
рыночных сегментов.
Например, использование гостиничными компаниями компьютерных
систем поиска и бронирования мест в режиме «on-line» делает гостиничную
индустрию более доступной и понятной клиенту, а также потенциально
превращает гостиничный номер в вид товара. Если подобная тенденция
получит свое дальнейшее развитие и найдет свое применение, то торговая
марка гостиницы как один из ключевых факторов ее успеха отойдет на второй
план [2].
Сегодня автоматизация предоставления гостиничных услуг с помощью
компьютерного обеспечения набирает силу, базы данных маркетинговых
информационных систем постепенно создают новый сегмент гостиничного
рынка – «сегмент одного потребителя». За этим стоит следующее. С одной
стороны, каждый потенциальный клиент будет сам подбирать себе гостиницу,
исходя из своих индивидуальных, специфических потребностей на данный
момент времени. С другой стороны, гостиница должна будет постараться
обеспечить этот индивидуальный спрос. Разумеется, что развитие этой
тенденции будет нивелировать фактор соответствия гостиницы определенному
типу и уровню соответствующей гостиничной цепи. Конечно, в настоящее
время нельзя говорить о том, что это явление приобретает четкое очертание и
принимается во внимание руководителями гостиничных компаний, как нельзя
утверждать, что существующий сценарий развития деловой активности
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гостиничного бизнеса пойдет только по пути объединения.
Одним из путей, используемых гостиничными цепями для повышения
своей конкурентоспособности, является непрерывная разработка новых
продуктов (расширение ассортимента различных услуг, поиск своего сегмента
на
рынке
гостиничных
услуг
и
др.).
В
целях
повышения
конкурентоспособности большинство компаний также постоянно увеличивают
количество видов и разнообразие гостиничных услуг, в том числе в
совокупности с уже имеющимися услугами [1].
Такие нововведения одни рассматривают как показатели прогресса, другие
склонны считать их лишь расширением ассортимента имеющихся услуг, что
создает дополнительную неразбериху для клиентов, уставших от постоянной
смены марок гостиничного продукта. Тем не менее, эти предложения имеют
спрос, и налицо проявление так называемой стратегии дифференциации.
«Стратегия дифференциации» (Differentiation strategy) заключается в политике
выделения гостиничным предприятием своих услуг в качестве особых,
отличных от аналогичных конкурирующих продуктов.
Существует несколько методов такого выделения: обеспечение
повышенного качества гостиничного продукта и его специфических
потребительских свойств (использование своих преимуществ в технологии,
организации производства, закупок сырья, рабочей силы и т.п. может
составлять основное направление в стратегии маркетинга гостиничной
компании); надежность и стабильность предложения (эта субстратегия
ориентирована на создание имиджа предприятия – производителя самой
надежной услуги, и применяется многими гостиничными предприятиями); сбыт
гостиничного продукта в комплексе с различными сопутствующими услугами,
которые не используются конкурентами; усилия по реальному выделению
своей продукции в качестве особенной с обеспечением ее «узнаваемости» на
рынке.
Менеджеры, использующие в своей повседневной практической
деятельности старые принципы и подходы и не желающие или неспособные
оперировать рыночными категориями, как правило, не имеют шансов
достигнуть управленческих постов высшего уровня. У многих руководителей
новой формации существует устойчивое убеждение, что для поддержки
конкурентоспособности гостиничного предприятия необходимо развивать
тесные взаимоотношения с представителями инвестиционных институтов для
обеспечения притока денежного капитала. Поэтапное изменение систем
управления в гостиничной компании является примером получения через
нововведения создания конкурентных преимуществ.
Система подготовки туристских кадров несбалансированна. Не определено
соотношение подготовки специалистов высшего и среднеспециального
образования, а также соотношение туристского и гостиничного образования.
Предполагается активное участие в решении современных проблем в сфере
гостиничного менеджмента представителей бизнеса туристской и гостиничной
индустрий.
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Borschevskа О.M.
PROSPECTS OF LEGAL REGULATION AGRICULTURAL (GREEN)
TOURISM IN UKRAINE
Odessa National Maritime University

Анотація: В роботі розглядаються питання розвитку правового
регулювання сільського(зеленого)туризму в Україні , який є особливим видом
туризму, завдяки якому можливий перспективний розвиток сільської
місцевості та господарства, формування екологічного світогляду людини, що
буде одним зі шляхів прогресивного зростання держави.
Ключові слова: туризм, сільський(зелений) туризм, особисте селянське
господарство.
Abstract: This paper deals with the regulation of agricultural (green) tourism in
Ukraine, which is a special kind of tourism, thanks to which possible future
development of rural areas and agriculture, formation of ecological outlook of
people that would be one way of progressive growth of the state.
Keywords: tourism, agricultural (green) tourism, personal farm.
На сьогодняшній час Україна перебуває н стадії формування себе як
держави, яка є незалежною та самобутньою. Для позиціювання себе на світовій
арені Україна повинна не тільки мати виважену політичну лінію, а й
економічну стабільність держави, яка, перш за все, обумовлюється належною
та дієвою законодавчою базою, що має чіткий механізм правового
регулювання. Поміж інших векторів розвитку законодавчого регулювання
господарської діяльності, яка зумовлює сталий розвиток держави слід відмітити
тенденцію розвитку такого виду діяльності як «сільський (зелений) туризм».
Перш за все потрібно відзначити, що сільський (зелений) туризм є
невід’ємною складовою комплексного соціально-економічного розвитку села та
одним із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Він має дуже
позитивний вплив на розширення сфери зайнятості сільського населення,
особливо жінок. Ще дає селянам додатковий заробіток, розширює можливості
зайнятості сільського господаря не тільки в виробничій сфері, а й у сфері
обслуговування.
Загальновідомо, що сільськогосподарське виробництво є, в більшості
своїй є неприбутковим. Але є напрямки діяльності, які можуть покривати та
навіть стимулювати розвиток сільського господарства. Одним з таких
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пріоритетних напрямків і є сільський (зелений) туризм. Розвиваючи
законодавчу базу регулювання сільського зеленого туризму, слід враховувати,
що в Україні існують усі передумови 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 буде давати можливість
певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, повною
мірою використати природний та історико-культурний потенціал сільської
місцевості, розширити
сферу послуг, зокрема, торгівлі, громадського
харчування. Сільський (зелений) туризм виступає важливим чинником
стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету, активізації
розвитку багатьох галузей економіки, збереження етнографічної самобутності.
Справа розвитку сільського відпочинку має реальну державну перспективу і
має сприяти поліпшенню соціально-економічній ситуації сільської місцевості.
Але, при правовому визначенні сільського туризму, який би відповідав
вищеозначеним вимогам, слід закріпити на законодавчому рівні вимоги до
ведення такої діяльності власниками такого бізнесу, це: збереження природи,
традиційної культури, трудової практики, архітектурних стилей обраної
місцевості проведення сільського (зеленого) туризму.
На сьогодняшній час не існує чіткої нормативно-правової бази і концепцій
розвитку такого роду туризму. Законопроект Закону України «Про
сільський(зелений) туризм» не був прийнятий Верховною Радою України. Тому
діяльність з надання послуг в цієї сфері регулюється перш за все, Законом
України «Про особисте селянське господарство» та Законом України «Про
туризм».
Якщо розглядати ситуацію, яка існує в правовому просторі щодо
сільського(зеленого) туризму можна сказати, що, відсутність спеціального
закону щодо такої діяльності залишає невизначеними багато питань серед яких
чітке визначення сільського (зеленого) туризму, оподаткування такої
діяльності, гарантування якості наданих послуг, з огляду на їх специфічність,
здійснення контролю за діяльністю таких суб’єктів господарювання та інше,
оскільки від традиційного туризму сільський (зелений) туризм відрізняється
такими ознаками: перевага природних, а не культурних об’єктів туризму, стійке
природокористування, менша ресурсо- й енергоємність, особиста участь у
соціально-економічному розвитку територій та особистому обслуговуванні, та
ще, що не менш важливо, це екологічна та сільськогосподарська освіта
туристів.
Вважається за доцільне, використовуючи закордонний досвід ведення
господарської діяльності щодо розвитку сільського (зеленого) туризму,
прийняти Закон України «Про сільський(зелений)туризм», де дати правове
визначення цього поняття як тимчасового виїзду особи з місця постійного
проживання в оздоровчих, пізнавальних, рекреаційних цілях з метою
відпочинку та отримання певного роду екологічних та сільськогосподарських
знань до особистих селянських господарств, що здійснюють господарську
діяльность з надання послуг бронювання, розміщення, харчування,
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інформаційного та дозвільного обслуговування, інших видів послуг, що
спрямовані на задоволення потреб сільских (зелених) туристів. При цьому слід
чітко визначити специфічні права та обов’язки сторін, які задіяні в здійсненні
послуг такого роду туризму, обов’язково запровадити прозору систему
конролю якості та безпечності такого роду туризму. Також, необхідно внести
доповнення до інших законодавчих актів щодо сільського (зеленого) туризму,
зокрема, в Податковий кодекс України, визначивши особливості оподаткування
осіб, які надають послуги з сільського (зеленого) туризму.
Таким чином, розвиток сільського (зеленого) туризму допоможе розв’язати
одну з проблем сімбіозу українського села та міста - знизити безробіття та
підвищити рівень життя селян, а з другого боку буде сприяти здоровому
відпочинку містян та формуванню в них позитивного екологічного та
сільськогосподарського досвіду та світогляду.
Робота відправлена: 17.03.2017
© Борщевська О.М.
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