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СЕКЦІЯ 1: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТ 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

ТАВІДОБРАЖЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ 

Піх А. О. 

студентка,  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

науковий керівник  Булаєнко М.В. 

канд. техн. наук, доцент, 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова  

В даному дослідженні розглядається проблематика 

позиціонування різноманітних геопросторових об’єктів у програмі 

Зонінг, для зручного використання користувачем даних про цей об’єкт 

[1]. 

Дані про геопросторові об’єкти зберігаються у текстових файлах 

ХМL-формату, а відображення здійснюється за допомогою Windows 

Presentation Foundation (WPF) - системи для побудови клієнтських 

додатків Windows з візуально привабливими можливостями взаємодії з 

користувачем. Це графічна (презентаційна) підсистема у складі .NET 

Framework, яка використовує мову XAML. 

В основі WPF лежить векторна система візуалізації, яка не 

залежить від разширення пристрою виведення і створена з урахуванням 

можливостей сучасного графічного обладнання. WPF надає можливості 

для створення візуального інтерфейсу, включаючи мову XAML 

(eXtensible Application Markup Language), елементи управління, 

прив'язку даних, макети, двомірну і тривимірну графіку, анімацію, стилі, 

шаблони, документи, текст, мультимедіа і оформлення. 
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WPF представляє великий, масштабований і гнучкий набір 

графічних можливостей: 

1. Графіка, яка не залежить від розширення і пристроїв. Основною 

одиницею виміру в графічній системі WPF є апаратно-незалежний 

піксель, який становить 1/96 частину дюйма незалежно від фактичного 

дозволу екрану. 

2. Додаткова підтримка графіки та анімації. WPF спрощує 

програмування графіки за рахунок автоматичного управління анімацією. 

Розробник не повинен займатися обробкою сцен анімації та циклами. 

3. Апаратне прискорення. Графічна система WPF використовує 

переваги графічного обладнання, щоб зменшити використання ЦП. 

В цій науковій роботі було опрацьовано методи позиціонування, 

приближення, віддалення геопросторових об’єктів, які зберігаються у 

текстовому файлі XML-формату. Опрацьовано підходи для 

недопущення помилок під час переміщення об’єктів (лапка або колесо 

миші), некоректного відображення та позиціонування геопросторових 

об’єктів і допоміжних елементів управління. 

Досліджено методи реалізації топографічних масштабів для 

відображення певних геопросторових об’єктів [2]. Задача може мати 

рішення через реалізацію програми, яка написана мовою програмування 

С#. Після запуску програми та відображення з текстового файлу XML-

формату геопросторових об’єктів має з’являтися інформація щодо цього 

об’єкта (площа, координати меж, цільове призначення об’єктів та ін.) та 

інформація про довільний масштаб, значення якого залежить від 

приближення та віддалення об’єкта користувачем. 

Масштаби, які регламентовані стандартами [2], повинні бути 

супроводжені інструментами та елементами управління. Користувач має 

можливість обрати будь-який фіксований масштаб та застосувати його 

до певного об’єкта. 
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Гранична можливість вимірювання і побудови відрізків на картах і 

планах обмежена величиною 0,01 см. Відповідне їй число метрів 

місцевості в масштабі карти або на плані є граничною графічною 

точність даного масштабу. Оскільки точність масштабу виражає 

довжину горизонтального прокладання лінії місцевості в метрах, то для 

її визначення слід знаменник чисельного масштабу розділити на 10 000 

(1 м містить 10 000 відрізків по 0,01 см). Так, для карти масштабу 1: 25 

000 точність масштабу дорівнює 2,5 м; для карти 1: 100 000 - 10 м і т. д. 

Розглядається проблематика необхідності врахування 

трансформування координатних площин, початку відліку систем 

координат та перехід від метричних до піксельних одиниць вимірів. 

Візуалізація масивів даних та комфортне позиціонування по 

цифровій моделі спонукає до швидкого прийняття рішень та зручного 

представлення громадам результатів будь-яких обробок. 

Список джерел: 

1. Боровий В. О. 3D візуалізація як більш повне бачення шляхів 

планування та експлуатації Зонінгу за допомогою ГІС–технологій / В. О. 

Боровий, О. В. Зарицький. // Новітні технології. – 2016. – №2. – С. 6–10. 

2. Зарицький О. В. Побудова моніторингу регіональних ресурсів 

на основі ранжування інформаційних систем управління територіями / 

О. В. Зарицький, О. Б. Костенко // Сучасні інформаційні технології: 

матеріали засідань школи-семінару. Випуск 4. – Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2019. – С. 44-53. 

 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПОЛЬЩІ 

Лащик І.І. 

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Віблий П.І. 

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів  
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Національний університет «Львівська політехніка» 

Саган А.М. 

магістр кафедри фінансів  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Польща відноситься до числа найбільш привабливих країн 

Європи за рівнем прямих іноземних інвестицій. Вона пропонує як 

політичну, так і економічну стабільність у поєднанні з динамічно 

зростаючим великим внутрішнім ринком. На початку економічної кризи 

у 2009 році Польща була єдиною країною Європейського Союзу, яка не 

мала спаду. З часів кризи не настає рецесії чи скорочення економіки. У 

2011 році економічне зростання становило 4,5%, що є одним з 

найкращих результатів у Європі. Того ж року рівень безробіття становив 

9,7%. З населенням понад 38 мільйонів країна є шостою країною в 

Європейському Союзі.  [3] 

Згідно з Всесвітньою конференцією про інвестиції КОНТР за 

2019 рік, припливи прямих іноземних інвестицій до Польщі в 2018 році 

значно збільшилися до 11,5 мільярда доларів США, порівняно з 

попереднім роком,де прямі іноземні інвестиції становили 9,2 мільярда 

доларів, посівши сьоме місце в рейтингу найкращих країн для іноземних 

інвестицій в ЄС, випереджаючи Швецію. Однак потоки залишилися 

значно нижче рекордних 15,7 млрд. дол. США у 2016 році. Загальний 

запас інвестицій в країні становив 231,8 млрд. дол. США у 2018 році, що 

дорівнює 44,2% польського ВВП. Більшість запасів утримуються 

Німеччиною, США, Францією та Нідерландами, інвестиції спрямовані 

переважно на виробництво (31%), фінансову та страхову діяльність 

(20,5%), а також оптовий та роздрібний (13,9%) сектори.[1] 
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції Польщі 2016-2018 рр.[1] 

 

Основними активами Польщі є її стратегічне становище, 

чисельність населення, членство в Європейському Союзі, економічна 

стабільність, дешева вартість кваліфікованої робочої сили та приваблива 

для бізнесу фіскальна система. Крім того, у Польщі є ряд динамічних 

спеціальних економічних зон, а уряд заснував Польське агентство з 

інвестицій та торгівлі (PAIZ) покращивши умови для прямих іноземних 

інвестицій. Однак польський закон обмежує іноземну власність 

компаній у вибраних стратегічних галузях та обмежує придбання 

нерухомості, особливо сільськогосподарських та лісових земель. Крім 

того, готовність нинішнього консервативного уряду збільшити відсоток 

внутрішньої власності в певних галузях (включаючи банківську та 

роздрібну діяльність, де зараз переважають іноземні компанії) негативно 

сприяла іноземним інвестиціям. Загалом польський діловий клімат 

хороший, і за даними Світового банку Польща займає 33-тє місце зі 190 

країн у рейтингу Doing Business за 2019 рік, втрачаючи 6 позицій 

порівняно з попереднім роком.[2] 

Таблиця 1.  
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Прямі закордонні інвестиції 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Вплив ППІ 15 690 9179 11,476 

Запаси ППІ 188,734 238,483 231,848 

Кількість інвестицій Greenfield * 311 430 440 

Прямі інвестиції (у% від GFCF **) 13.1 н / в н / в 

Запаси ПІІ (у% від ВВП) 39.8 н / в н / в 

Примітка: * Інвестиції в «зелене поле» - це форма прямих іноземних 

інвестицій, коли материнська компанія заводить нове підприємство в 

зарубіжній країні, будуючи нові експлуатаційні об'єкти з нуля. ** 

Формування валового основного капіталу (GFCF) вимірює вартість 

доповнень до основних фондів, придбаних бізнесом, урядом та 

домогосподарствами, меншими вибуттями основних фондів, проданих 

або знятих. 

Складено автором да даними [1] 

Польща справді відкрита для міжнародного бізнесу, 

і уряд  докладає великих зусиль для підтримки репутації,як стабільної та 

економічно відповідальної країни, щоб і надалі залучати 

інвесторів. Чотирнадцять спеціальних економічних зон у Польщі, що 

функціонують до 2026 року в поєднанні з багатьма промисловими та 

технологічними парками, чекають на інвесторів. 

Іноземні підприємства, які розглядають Польщу як цільове місце, 

можуть отримати користь серед інших від таких інвестиційних стимулів: 

• структурні фонди та національні програми, що пропонують 

у Польщі безповоротні гранти на: дослідження та розробки, 

впровадження інноваційних інвестицій, цифровізацію суб’єктів 

господарювання, охорону навколишнього середовища, логістику та 

поновлювані джерела енергії, 

• технологічні парки з інфраструктурою для науково-

дослідних компаній, 

https://www.premier.gov.pl/en.html
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• пільгові податкові пільги для науково-дослідних центрів, 

• пільгові податкові пільги на придбання нових технологій. 

Список джерел: 

1. Word investment report 2019 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf 

2. Doing Business [Електронний ресурс]. — Режим доступу 

:https://www.doingbusiness.org/en/rankings 

3. Офіційний сайт Poland Capital Invest [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : https://polandcapitalinvest.com/ 

 

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Віблий П.І. 

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Лащик І.І. 

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Кухар М.В.  

магістр кафедри фінансів  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Вивчення досвіду зарубіжних держав, його узагальнення вказують 

на те, що наявні різного виду підходи, моделі, інструменти, аби 

стимулювати інвестиційні проекти для інтересів країни. Серед цього 

списку можна знайти наступні: 

• вплив для визначень учасника проектів, інвесторів, видів та 

форм інвестицій; 

• впроваджування систем інвестиційних пільг; 

• регулюванням отримання прибутків серед учасників 

проекту; 
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• регулювання щодо зміни відносин власності; 

• гарантій щодо отримання прав учасників протягом 

проекту.[1] 

Інвестиційна діяльність повинна забезпечити високі темпи 

економічного розвитку, максимізувати прибутки не тільки від 

інвестиційної, а й від усієї господарської діяльності, мінімізувати 

інвестиційні ризики, забезпечити фінансову стабільність та 

платоспроможність підприємства, визначити можливі варіанти 

прискорення реалізації інвестиційних програм. 

Інвестиції з іноземних держав мають велике значення для України. 

У зв'язку з цим необхідно використовувати досвід розвинених держав, 

котрі пропонують задля перебудови економіки залучення на 

взаємовигідних умовах прямих іноземних інвестицій з метою 

розв'язання завдань структурної трансформації, розвитку 

імпортозамінних виробництв і послідовного нарощування експортного 

потенціалу. 

Впродовж останнього десятиліття слово “інвестиції” почало 

відігравати особливу роль у житті усіх країн, що перебували у складі 

СРСР. Підприємства пострадянських країн, що залишились без 

можливості отримувати фінансові ресурси із централізованих джерел, 

потрапили у вільне плавання до просторів ринкової економіки, не 

розуміючи як жити у цих умовах. Єдине правило, що одразу було 

вивчене усіма керівниками, зводилося до того, що потрібні гроші.  

Зараз Україна переходить від державної (централізованої) до 

багатоукладного (ринкової) економіки. Перша обґрунтовувалася на 

державній формі власності на основних засобах виробництва. Друга - 

переважно на трьох формах власності (приватній, колективній, 

державній). 
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Дослідженням питання інвестувань в  економіку весь час 

знаходиться у центрі уваги економічної науки. Це зумовлено тим, шо 

інвестиції є дотичними до основ господарських процесів, ними 

визначається, як буде зростати економіка в загальному. В теперішніх 

умовах інвестиції є одним з найбільш важливих засобів, щоб  

забезпечити умови виходу з економічної кризи, структурних зрушень в 

галузі народного господарства, зростання науково-технічного прогресу, 

підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - та 

макрорівнях. Активація інвестиційного процесу є одним із найбільш 

надійних механізмів соціально-економічного перетворення. 

Найважливішою проблемою державного регулювання на даному 

етапі є поліпшення і стабілізація інвестиційного клімату як країни в 

цілому, так і окремих регіонів. На наш погляд, нам необхідно створити 

національну систему критеріїв оцінки регіонів (областей, міст і т. п.), у 

тому числі для визначення ефективності роботи місцевих органів влади 

по формуванню інвестиційного середовища і залученню інвестицій. Для 

цього, у першу чергу, необхідно проаналізувати дві основні групи 

факторів — інвестиційний потенціал та інвестиційний ризик. 

В Україні до сьогоднішнього дня не була створена обґрунтована 

система державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як 

наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте 

коло, коли недоінвестування народного господарства посилює спад 

виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних 

можливостей суб’єктів господарювання та держави. Виведення України 

з цієї ситуації може тільки науково обґрунтована інвестиційна політика 

держави [2 c. 242-243]. 

Державна інвесторська функції полягає в тому, що держава як 

інвестор повинна брати на себе функції фінансування галузей і 

виробництва, продукція яких володіє загальнодержавним характером 
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(наприклад військово-промисловий комплекс, об'єкти 

загальнодержавної інфраструктури, магістралі, термінали тощо). 

Отже, інвестиційна діяльність у державі є одним з основних 

напрямів розширення та відтворення основних фондів і виробничих 

потужностей підприємства на базі науково-технічного прогресу, що 

обумовлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її 

ефективності. В свою чергу, поточний стан економіки визначається 

діяльністю господарюючих суб'єктів, майбутній - обсягами інвестицій у 

виробництво. 

Список джерел: 
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СЕКЦІЯ 2: КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ. «РОЗУМНІ» СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ МІСТАМИ 

TEXT CLUSTER ANALYSIS IN MICROSOFT AZURE ML STUDIO 

Alexandra Grabareva, magister 

Supervisor– Maria Voevodina, senior lecturer 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

This year О. М. Beketov National University of Urban Economy in 

Kharkiv has acquired the Microsoft Azure Machine Learning Studio license - 

a cloud-based service for performing predictive analytics tasks. We use the 

very powerful and convenient data analysis tool in a large project to transfer 

Internet content to another site (due to the renaming of our department). 
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To test the possibility of clustering content, we created Microsoft Azure 

Machine Learning Studio experiment. 

This experiment clusters similar companies into same group given their 

Wikipedia articles and can be used to assign cluster to new company. 

This experiment demonstrates how to use the K-Means clustering 

algorithm to perform segmentation on companies from the Standard & Poor 

(S&P) 500 index, based on the text of Wikipedia articles about each company. 

The articles from Wikipedia were pre-processed outside Azure ML 

Studio to extract and partially clean text content related to each company. The 

processing included: 

• Removing wiki formatting. 

• Removing non-alphanumeric characters. 

• Converting all text to lowercase. 

• Adding company categories, where known. 

First, the contents of each Wiki article were passed to the Feature 

Hashing module, which tokenizes the text string and then transforms the data 

into a series of numbers, based on the hash value of each token. 

Even with this transformation, the dimensionality of the data is too high 

and sparse to be used by the K-Means clustering algorithm directly. 

Therefore, Principal Component Analysis (PCA) was applied using a custom 

R script in the Execute R Script module to reduce the dimensionality to 10 

variables. You can review the result of PCA by double-clicking the right-hand 

output of the Execute R Script R module. 

From trial and error, we learned that the first variable in the PCA 

transformed data had the highest variance and appears to have had a 

detrimental effect on clustering. Therefore, we removed it from the feature set 

using Project Columns. 
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Once the data was prepared, we created several different instances of the 

K-Means Clustering module and trained models on the text data.  

 

ВITRIX PROJECT CHRISTIAN ONLINE STORE 

Igor Baranchuk, magister 

Supervisor– Boris Bocharov, Ph.D, associate professor 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Christian is a Ukrainian full-cycle cosmetic company with its own 

production, research laboratory and effective sales system. The company was 

established in 2005 on the basis of one of the country's leading research 

centers - the State Scientific Center for Applied Microbiology. The 

experience gained by specialists in the field of microbiology, cytology, 

biochemistry and biotechnology allowed them to create innovative cosmetics 

based on unique technologies and effective ingredients [1]. 

Christian is written on bitrix framework. Bitrix Framework is a certain 

set of ready-made modules and components, i.e. "Bricks" from which Bitrix 

programmers create software products. Basically, any programmer can use 

the Bitrix Framework to create his own software solutions, as well as ready-

made Bitrix products it is quite possible to modify as the user needs it [2]. 

1C-Bitrix software products are very powerful modern tools for creating 

websites, corporate portals and mobile applications. But you need to 

understand that these technologies are only one of the solutions available on 

the modern market. Bitrix has a high level of entry and a certain specificity. 

Therefore, before deciding on the use of a particular software product, it is 

very important to familiarize yourself with the various offers on the market, 

as well as consult with specialists. 

Of the advantages in addition to the above features, it is also worth 

noting that the software products and all documentation are Russian-speaking, 
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as well as the presence of many partner solutions for integrating Bitrix with 

other systems. 

The disadvantages are the complexity of software products for users 

(self-administration of sites is difficult, and setting up without the help of 

specialists is almost impossible), as well as not the most affordable price. 

Whether or not to work with these software solutions is everyone’s 

personal choice. I believe that even for integration with 1C, the use of Bitrix 

is not necessary, there are other methods of organizing data exchange. On the 

other hand, for complex and large projects, this powerful system with wide 

capabilities can be a suitable solution 

References: 

1. site christian - christian.ua 

2. bitrix api site - dev.1c-bitrix.ru 

3. php documentation - www.php.net 

 

NEWS MULTICLASS CLASSIFICATION DATA MINING 

Maksim Smirnov, magister  

Supervisor– Maria Voevodina, senior lecturer 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

In the modern digital society, obtaining from the Internet, processing 

and analysis of a large amount of information is of particular relevance. 

Data mining can be done using Microsoft Azure Machine Learning 

Studio. This year О. М. Beketov National University of Urban Economy in 

Kharkiv has acquired the Microsoft Azure Machine Learning Studio license. 

The experiment demonstrates how to use multiclass classifiers and 

feature hashing in Azure ML Studio to classify news into different categories 

https://christian.ua/
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fnd how to use multiclass classifiers and feature hashing in Azure ML Studio 

to classify news into categories. 

We used the 2004 Reuters news dataset. The training set has about 

23,000 examples, and the test set has 781,000 examples. The original dataset 

has 103 categories that are organized into four hierarchies: 

• Corporate-Industrial (CCAT). 

• Government and Social (GCAT). 

• Economics and Economic Indicators (ECAT). 

• Securities and Commodities Trading and Market (MCAT). 

The training and test articles, as well as labels, were available as files 

stored in Azure public blob storage. 

For this experiment, we used the names of the hierarchies as the label, or 

attribute to predict. Thus we were solving a multiclass classification problem 

with four classes. The original news articles might belong to one or more 

hierarchies. For those articles, a separate example was created for each 

combination of label and article, so that the articles had the same features but 

different label. For instance, if an article belonged to CCAT and GCAT, two 

examples would exist in the label data set, one for CCAT, and the other one 

for GCAT. 

Because the original Reuters data did not have column headings, after 

reading the data from storage we replaced the dummy column headings with 

meaningful column names, using Metadata Editor. 

For the label data, we used only the rows already tagged with hierarchy 

names (CCAT, ECAT, GCAT, MCAT). Then we joined the label data to tag 

the unlabeled train and test data by using the Join module. We also removed 

duplicate rows using the Remove Duplicate Rows module. 

We used the Feature Hashing module to convert the plain text of the 

articles to integers and used the integer values as input features to the model.  
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OPTIMIZATION OF TURNOVER ONLINE STORE 

Pavlo Karas, magister 

Supervisor– Boris Bocharov, Ph.D, associate professor 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

ITMag is an online store for mobile electronics and related accessories. 

Smartphones, tablets, laptops, GPS-navigators, chargers, adapters and cables, 

other interesting devices and products. ITMag carries out the sale of goods on 

the Internet, sending customers throughout Ukraine purchases using delivery 

services. Two of the showrooms are located in Kiev and Odessa, where you 

can evaluate the proposed devices by directly holding them in your hands. 

I worked on this project for some period of time and was able to make 

many functional modules that improved performance by about 1.5 times. I 

also worked a lot with SEO. 

Itmag is written on bitrix framework. Bitrix Framework is a certain set 

of ready-made modules and components, i.e. "Bricks" from which Bitrix 

programmers create software products. Basically, any programmer can use 

the Bitrix Framework to create his own software solutions, as well as ready-

made Bitrix products it is quite possible to modify as the user needs it. 

Bitrix Framework is an open source solution, i.e. a programmer can 

modify your Bitrix software product as you like, there are no restrictions on 

access to software modules and their code in this system. But at the same 

time, the Bitrix Framework is a licensed solution. Those. You can install and 

use software products based on the Bitrix Framework on as many computers 

as the number of licenses you bought. 

For comparison: 1C software products also come with licensing, but you 

can only modify the configuration in them, the kernel (the basis of the 

software product) is not available for programmers. In Bitrix, a programmer 
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can make any changes, including to the kernel. And, for example, DRUPAL 

is an open source system, but without licensing. 

In order to understand how Bitrix software solutions work, you need to 

know that each of them consists of a kernel (platform) and add-on modules. 

Those. There is a programming language (php) in which the kernel is written. 

The kernel spells out certain features, rules, and tools that the developer can 

use are created. When creating a software product, the necessary tools are 

connected and configured, if necessary, the kernel can also be modified. And 

when working with a finished software product, you can also adjust the 

platform, but more often it remains untouched, and improvements are made 

using various external modules. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВІДОБРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ДАНИХ У 

ЦИФРОВИХ МОДЕЛЯХ МІСЦЕВОСТІ 

Міхєєва Н. А. 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

У сучасному світі в жодній сфері діяльності не обходиться без 

використання техніки і комп'ютерних технологій. Розробляються 

спеціальні програми для прискорення і полегшення трудового процесу. 

Із застосуванням автоматизації геодезичного та картографічного 

технологічних процесів виникає потреба в прикладних програмах, за 

допомогою яких виконується математична обробка та обчислення 

геодезичних польових вимірювань.  

В даний час, обробити геодезичні та картографічні дані не можна 

без використання комп'ютерних технологій. Збільшується не тільки 

обсяг вимірювань, але і підвищується загальна потреба в автоматизації 

геодезичного та картографічного виробництва, впроваджуються сучасні 

стандарти та технології збору геопросторової інформації [1]. Тому, 

виникає необхідність вивчення різних спеціалізованих програм для 
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обробки геодезичних вимірювань і програм, за допомогою яких можна 

працювати з геодезичними та картографічними даними.  

Автоматизація геодезичних і картографічних обчислень необхідна 

в тих областях, які пов'язані з використанням та плануванням територій 

геопростору [1], [2]. Передумови цьому створює тотальна 

інформатизація практично всіх сфер функціонування суспільства, а 

також підвищення доступності до комп'ютерних технологій і зниження 

вартості їх виробництва. У геодезії, наприклад, автоматизація необхідна 

в першу чергу, тому що вона дозволяє вирішувати практичні завдання 

різного характеру з більшою ефективністю і продуктивністю, а також 

збільшує швидкість виконання і собівартість робіт з камеральної 

обробки результатів зйомок.  

Розглядається проблематика автоматизації геопросторових даних, 

для спрощення роботи в області обробки геодезичних вимірювань, 

складання карт, планів і підготовки землевпорядної документації.  

Данну проблему можливо вирішити за допомогою програми 

Digitals [3], яка забезпечує автоматизацію геодезичних робіт, починаючи 

обробкою польових вимірювань та закінчуючи створенням обмінних 

файлів XML, кадастрових планів і технічної документації.  

Унікальність Digitals полягає в поєднанні простоти у використанні, 

відповідності сучасним галузевим вимогам і більш ніж помірній ціновій 

політиці. Digitals створює графічні і текстові документи на основі 

шаблонів, що дозволяють максимально автоматизувати процес , а також 

легко адаптувати його під будь-які вимоги.  

На прикладі, певної цифрової моделі місцевості за допомогою 

скриптів Digitals (власне внутрішнє програмне середовища на спрощеній 

мові програмування) необхідно створити сценарій, який автоматизує 

відображення семантичних даних для всіх об’єктів місцевості згідно 
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регламентованого порядку картографічного відображення умовних 

позначень. 

Розробка власної панелі інструментів та кнопок на ній, які 

сформовані за допомогою скрипту сценарій, дозволить автоматизувати 

різноманітні команди, які зазвичай потребують ручного вводу 

інформації. 

Автоматизовано підписи, умовні позначки та ін. За допомогою 

Digitals було вирішено цілий ряд завдань, який значно полегшить 

повсякденну роботу фахівців сфери геопросторової інфраструктури. 
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Темою даної наукової статті є порівняння спеціалізованих движків 

для розробки ігрових додатків, а саме – Unreal Engine 4, Unity 3D та 

Game Maker, на прикладі двох створених за допомогою них продуктів. 

На даний момент, ці движки є найпопулярнішими середами для 

розробки ігор.  

Електроніка та інтерактивні технології представляють собою 

найперспективніший шлях розвитку сучасного людства. За останні 50 

років, сфера віртуальних розваг не тільки підвищила свої позиції і вплив 

на світову економіку, а й закріпила їх за собою, ставши одним із 

найперспективніших сегментів в цій області (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Зростання популярності ігрового сегменту в сфері 

розваг 

Сфера комп’ютерних ігор, в свою чергу, стала одною із 

найвагоміших частин віртуальних розваг (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Найпопулярніші сегменти в сфері відеоігор 

Важко переоцінити вплив віртуальних розваг на медіа-культуру, 

світову економіку і кадри (тобто, на ринок праці). Про це свідчать не 

тільки неймовірні доходи з продаж ігор (було продано більш ніж 10 

мільйонів копій гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time компанії 

Nintendo, що вийшла в 1998 році), що зростають з кожним роком, але й 

зріст кількості розробників ігрових додатків. 

В даній статті, мова йде про ігрові движки. Движком називається 

спеціалізоване середовище для створення програмних продуктів.  

Ігрові движки або ігрові рушії є центральною частиною будь-якої 

гри, відповідають за всю її технічну реалізацію. Важливою перевагою 

ігрових движків перед неспеціалізованими середами розробки 

(наприклад, перед компіляторами для мов типу С) є значно спрощений 

процес створення ігрових додатків, за рахунок вбудованих інструментів 

та плагінов. Важлива перевага більшості движків – можливість для 

розробника створювати програмний продукт для декількох платформ. 

Наприклад, створена гра може бути готова до запуску не тільки на 

Windows, але й на Linux, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch тощо. До 

движку, зазвичай, входять такі важливі складові, що забезпечують її 

функціональність, як рушій рендерінгу, фізичний рушій, звук, система 

скриптів, анімація, ігровий штучний інтелект, мережевий код, керування 

пам’яттю, багатонитевість і граф сцени. У зв’язку с цим, можна виділити 
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ще одну важливу особливість движків – використання одного й того ж 

самого рушія для створення багатьох ігор («ігрової серії»), що дозволяє 

заощадити на процесі розробки (не тільки фінанси, але й час). 

Наприклад, ігри серії “Crysis” німецької компанії Crytek були зроблені 

на різних версіях ігрового движка CryEngine (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – «CryEngine» 

Більшість ігрових движків орієнтовані на розробку ігор 

конкретного жанру або певного напряму. Ігрові движки також можуть 

бути використані не тільки для розробки власне ігор, але і для інших 

типів інтерактивних додатків (навчаючі програми, наприклад). 

Unreal Engine 4 написаний на мові програмування C++, 

підтримується компанією Epic Games [1]. Перша створена на ньому гра 

вийшла 3 1998 році. Движок підтримує багато систем рендерінгу, 

відтворення звукових ефектів і модулі роботи з мережею. Ігрова логіка в 

Unreal Engine реалізована також на C++ (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Середа «Unreal Engine 4» 
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Unity 3D це найпопулярніший серед незалежних ігрових 

розробників (розробників «інді-ігор») ігровий движок, що був створений 

Unity Technologies [2]. Ігрова логіка реалізується за допомогою С#. 

Скриптова система ігрового рушія зроблена на Mono – вільний 

відкритий проект з реалізації .NET Framework (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Середа «Unity» 

Найвизначніші переваги Unity – візуальна середа розробки і 

міжплатформерна підтримка. А також – модульна система компонентів 

Unity, завдяки якій відбувається конструювання ігрових об’єктів, коли 

останні представляють собою пакети функціональних об’єктів, що 

комбінуються. Такий підхід буде дуже зручним при створені прототипу, 

а це, в свою чергу, інколи дуже важливо для розробки гри. 

Досить популярним, особливо серед починаючих розробників, 

залишається движок «Game Maker Studio, компанії «YoYo Games», що 

був випущений в 2012 р. [3].  

«Game Maker Studio» підтримує роботу не тільки із стандартними 

ігровими контролерами – клавіатурою та мишею, – а й з геймпадами, а 

також із тачпадами смартфонів (рис. 6). Мова, на якій в «Game Maker 

Studio» реалізується ігрова логіка названа «Game Maker Language» 

(GML).  
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Рисунок 6– Середа «Game Maker Studio» 

Одна із переваг движка  – наявність кросплатформерності. Серед 

недоліків слід відмітити складність при роботі із тривимірними 

об’єктами і оточенням. «Game Maker Studio» стане одним із найкращих 

варіантів для початку роботи в сфері розробки відеоігор. 

Статистика популярності ігрових движків серед студентів-

розробників наведено на рис. 7. 

 

Рисунок 7 – Статистика популярності ігрових движків  
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ТРАНСФОРМУВАННЯ МАСИВІВ ДАНИХ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ 

Тищенко І.О. 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

Оформлення та складання документації у сучасному світі виконує 

дуже важливу роль, як на підприємствах різної величини, так і в 

повсякденному житті. Сьогодні жодне виробництво чи організація не 

може обійтись без документаційного забезпечення управління, тому 

документообіг є обов’язковим та важливим процесом, виконання якого 

стосується кожного підприємства без винятку. З урахуванням стрімкого 

розвитку сучасних інформаційних технологій, потреба у запровадженні 

роботи з новими джерелами інформації, удосконаленні нових форм 

документообігу та розробці процесів його автоматизації постійно 

зростає. Таким чином, починаючи з 80-х років XX ст., одним з головних 

напрямків підвищення продуктивності і якості роботи будь-якого 

підприємства, є автоматизація оформлення документів. Необхідність 

автоматизації у різних сферах полягає в тому, що підприємствам 

потрібна більш швидка та ефективна обробка значних за об’ємом 

масивів інформаційних даних, але це можливо лише з використанням 

складних або трудомістких методів і алгоритмів [1].  

Доцільність спрощення процесів автоматизації документообігу 

були розглянуті у роботі Зарицького О. В., Костенко О. Б. [2]. 

Спираючись на це, головним завданням даної дипломної роботи є 

розробка підходів до трансформування масивів даних з метою 

спрощення деяких аспектів під час складання галузевих звітів. Питання 

впровадження єдиної системи електронного документообігу з метою 

автоматизації інформаційно-документного забезпечення діяльності є 

актуальним питанням для будь-якого підприємства. На мій погляд, 
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найпродуктивнішим засобом для досягнення поставленої мети є 

використання файлів формату XML. XML (Extensible Markup Language) 

– це спрощений діалект мови SGML, призначений для опису ієрархічних 

структур даних. Цей формат достатньо гнучкий для того, аби бути 

придатним для застосування в різних галузях. Таким чином, 

запропонований стандарт визначає метамову, на основі якої шляхом 

запровадження обмежень на структуру та зміст документів 

визначаються специфічні, предметно-орієнтовані мови розмітки даних. 

Формат XML являє собою текстовий файл, в якому команди 

прописуються текстовими знаками, а тому він є придатним до читання 

людиною.  

Як правило, файл XML містить загальну інформацію про будь-який 

об'єкт, яка виражена описовими засобами. У таких файлах можуть 

міститися різноманітні бази даних (в тому числі і геопросторових), 

налаштування програм і додатків, а також цілі веб-сторінки. Головна 

перевага XML-файлу полягає в тому, що дані усередині нього 

зберігаються в простому текстовому форматі і під час їх передачі з 

одного комп'ютера на інший не виникне жодних проблем з сумісністю. 

XML-файл складається з набору теґів. Як вже було сказано вище, в них 

записується певна інформація, яку при необхідності можна 

використовувати, посилаючись на шлях текстового файлу. Ця 

особливість може значно спростити роботу під час створення будь-якої 

документації, адже необхідні атрибути вже існують і розміщені за 

відомим програмі шляхом. Також у коді XML-файлу можна замінити 

записану інформацію змінними, що дозволить створити структуру 

шаблону для складання кожного окремого типу документів [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що оптимізація процесів 

створення документації на сьогоднішній день є дуже актуальним 

питанням з точки зору потреби будь-якого підприємства у підвищенні 
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ефективності та якості роботи. Функціонування будь-якої системи 

документообігу зводиться до забезпечення зручних та комфортних умов 

роботи, оптимізації щоденної роботи співробітників. Процес 

автоматизації документообігу повинен забезпечувати оперативність 

роботи всього управлінського та діловодного апарату. Метою 

автоматизації створення документаційно-інформаційної бази 

підприємства є не лише підвищення швидкості обігу документації, а й 

максимальне обмеження кількості осіб, що беруть участь у створенні 

кожного конкретного документа. Для досягнення таких задач найбільш 

доцільним є використання саме XML-файлів, які можуть забезпечити 

ефективне управління та облік усіх масивів даних всередині 

підприємства і швидке отримання різноманітної аналітичної інформації. 
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Харківський національний  

університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

Радзінська Ю. Б. 

к.т.н., доцент кафедри  

Земельного адміністрування та  

геоінформаційних систем,  

Харківський національний  

університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

Технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) - це одна з видів землевпорядної документації про 

яку згадується, зокрема в Земельному кодексі України, Законах України 

«Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр» та інших 

нормативно-правових актах. Розроблена технічна документація щодо 

встановлення меж також є одним з документів, який дає можливість 

отримати витяг із Державного земельного кадастру (витяг з ДЗК). Про 

порядок та умови отримання витягу з кадастру описано детально в 

Порядку отримання витягу з кадастру. 

Основною метою виготовлення технічної документації по 

встановленню меж, як видно з її назви, є визначення на місцевості меж 

(іншими словами кордонів) земельної ділянки. Точне визначення меж 

важливе, серед іншого, для правильного встановлення огорожі земельної 

ділянки. 

На підставі даних кадастрової зйомки, інженер-землевпорядник, 

під час розробки такої технічної документації, складає кадастровий план 

земельної ділянки з відповідними координатами поворотних точок, 

визначенням складу угідь, власників суміжних земельних ділянок, 

відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки, тощо. До 

складу технічної документації також входить обмінний файл XML. 
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Крім безпосередньо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки, технічна документація також обов'язково складається у 

наступних випадках: 

- внесення до державного земельного кадастру даних про 

ділянки, право власності щодо яких виникло до 2004 р. (є Державний 

акт), але які не мають кадастрових номерів. Саме для присвоєння 

кадастрового номеру і потрібно розробляти технічну документацію 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі; 

- у випадку наявності присвоєного раніше кадастрового 

номеру, але за відсутності даних щодо земельної ділянки у Державному 

земельному кадастрі; 

- присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці щодо 

якої не зареєстровано право власності, але на якій є будівлі та інші 

об'єкти нерухомості, право власності на які зареєстровано у 

встановленому порядку. В цьому випадку також необхідно мати дозвіл 

місцевої ради на розробку технічної документації; 

- для виправлення недоліків (технічних помилок) щодо 

невірно визначених меж та інших технічних даних щодо земельної 

ділянки. 

Вказані вище випадки необхідності складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки сформувалися 

здебільшого після набрання чинності з 2013 р. Закону України «Про 

державний земельний кадастр» та покликані вирішувати питання 

наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні 

ділянки. Також, як вже зазначалося, розробка технічної документації 

необхідна для отримання витягу із Державного земельного кадастру 

(витяг з ДЗК). 
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СЕКЦІЯ 4. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 

ГОСТИННОСТІ 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛІВ МІСТА 

ХАРКОВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Андренко І.Б. 

Канд. екон. наук, доцент, 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М.Бекетова 

Пандемія коронавірусу Covid 19, про яку було об’явлено11 березня 

2020 року Всесвітньою організацією здоров’я, має істотний вплив на 

весь світ, окремі країни, людство та сфери бізнесу. Згідно рекомендацій 

Всесвітньої організації здоров’я та розпоряджень Кабінету міністрів 

України, в Україні було об’явлено карантин, дія якого торкнулася і 

діяльності готельних закладів. 

В даній роботі висвітлимо, як працюють готельні заклади міста 

Харкова в сучасних умовах, на прикладі окремих готелів. 

Так 13 березня 2020 р. один з найкращих готельних комплексів 

міста Харків – Superior Golf Club 5* опублікував на власному сайті [1] 

інформацію щодо всіх запобіжних заходів, яких дотримується заклад в 

часи пандемії. А саме, на всіх ресепшн гольф-курорту (готель, 

ресторани, спа, фітнес-клуб, клубний будинок), було встановлено 

додаткові бокси з антисептиками для рук. Крім того, покоївки кожної 

години дезінфікують дверні ручки, перила й усе, чого торкаються 

відвідувачі. Номери готелю, кабінети співробітників, службові 

приміщення провітрюють, здійснюють вологе прибирання. 

Гольф-курорт працював у звичному режимі, усвідомлено 

дотримуючись усіх запобіжних заходів, про які попереджали медики. 

Однак з 17 березня 2020 року згідно розпорядженняКабінет міністрів 
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України припинити роботу всіх розважальних, фітнес- та СПА-центрів 

від 00:00 17 березня, аресторанам та кафе дозволено працювати 

виключно в режимі доставки,гольф-курорт Суперіор на карантині. 

[2]Керівництво закладу звернулось до всіх із проханням: відповідально 

поставитись до рекомендацій ВОЗ. Особливо до поради – мінімізувати 

контакти, не виходити з дому без нагальної потреби. 

Усі заходи гольф-курорту перенесено. [2] Ресторани, готель, 

Клубний дім, Superior Spa та Superior Fit – зачинено до закінчення 

карантину в Україні. 

Керівництво закладу вважає, що зараз важливо виконувати правила 

безпеки, турбуватися про своє здоров’я та здоров’я близьких, а щойно 

карантин закінчиться, буде змога все надолужити.  

Офіційний сайт Готель «Reikartz Харків» 12 березня 2020 року 

оприлюднив інформацію  про режим роботи готелів мережі Reikartz 

Hotel Group [3], у зв’язку з оголошенням карантину на території України 

з 12 березня 2020 року по 3 квітня 2020 року. Так було повідомлено, що 

готеліта ресторани мережі працюють згідно з графіком та постановами 

міських рад. У разі виникнення будь-яких змін, ми одразу повідомимо 

про них на сторінках в соціальних мережах та на сайті reikartz.com. 

Також було зазначено, що компанія Reikartz на всіх об'єктах мережі 

впровадилазаходи рекомендовані МОЗ, які спрямовані на зменшення 

ризиків розповсюдження коронавирусної інфекції COVID-19.Також, 

вказувалось, що мережа останні 12 роківвикористовує високоякісні 

європейські засоби із вмістом дезінфектантів, а дезінфекція номерів та 

громадських зон виконується на щоденній основі. Після кожного виїзду, 

ретельно прибираються не тільки кімнати загалом, а й обробляються 

дверні ручки, пульти та санвузли. 

Однак турбота про гостей мережі готелів Reikartz Hotel Group 

понад усе. Але пандемія змінює плани мандрівників у всьому світі, і 
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готельна мережа2 квітня 2020 рокуна сайті [4] ознайомила з правилами 

скасування і зміни бронювань для групових заїздів і індивідуальних 

гостей, а також для тих гостей, які забронювали тур по Україні від 

Reikartz Travel Ukraine. Для групових заїздів і індивідуальних гостей 

мережа готелів Reikartz Hotel Group допускає безкоштовне скасування 

сплаченого або передплаченого бронювання, зробленого раніше, ніж за 

24 години до прибуття в готель, також у гостей є можливість змінити 

своє бронювання і перенести його на будь-яку дату до 1 грудня 2020 

року без штрафних санкцій. У разі скасування бронювання за 

передоплатою, буде зроблено повернення грошових коштів протягом 30 

днів з дати скасування карантину. Якщо було заброньовано тур від 

Reikartz Travel Ukraine, гість може вибрати будь-які зручні дати до 1 

грудня 2020 року і перенести його звернувшись до представництва 

готельної мережі.  

Для тих гостей, які забронювали номер в готелях мережі через інше 

турагентство, туроператора, систему онлайн-бронювання або сторонні 

сервіси, просили звертатися безпосередньо до даного посередника. 

Також компанія Reikartz з розумінням поставилася до ситуації, що 

склалася та автоматично подовжила на 6 місяців всі карти зі 

збереженням їх статусів і всіх бонусів.Від імені компанії керівництво 

подякувало гостям за те, що протягом стількох років вони довірялисвій 

відпочинок і відрядження і побажало здоров'я гостям, берегти себе і 

своїх близьких. 

Офіційний сайт Готель «Reikartz Харків» [5] оприлюднив 

інформацію, що готель припиняє свою роботу по 24.04.2020 року 

включно для попередження виникнення і поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19. Якщо у гостей виникли додаткові питання або їм 

необхідно забронювати номер, вони можуть звернутися до відділу 

бронювання за телефоном: або електронною поштою. 
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Готельна мережа Premier[6] зазначила, що безпека і добробут 

гостей є головним пріоритетом для мережі готелів Premier, і оскільки 

COVID-19 впливає на плани поїздок по всьому світу, було впроваджено 

нові правила скасування/зміни бронювань, щоб запропонувати якомога 

більше гнучкості при плануванні подорожей. 

Такполітика щодо індивідуальних гостей допускає безкоштовну 

зміну та безкоштовне анулювання всіх чинних і нових бронювань, 

включаючи бронювання за тарифами, які не повертаються, з заїздом до 

31 травня 2020 року.Якщо потрібно змінити або скасувати бронювання, 

зроблене через сайт мережі, мобільний додаток, центральний відділ 

бронювання або відділ бронювання готелю, слід зв'язатися з готелем або 

центральним відділом бронювання безпосередньо. У разі зміни 

передплаченого бронювання гості можуть перенести своє бронювання 

на будь-яку дату до 31 грудня 2020 роки без штрафних санкцій. У разі 

скасування бронювання за передоплатою, буде зроблено повернення 

грошових коштів протягом 60 днів. Для гостей, які забронювали 

перебування в готелях через турагентство, онлайн-платформу 

бронювання або через інші сторонні організації слід звернутися 

безпосередньо до свого постачальника послуг бронювання. 

Буде подовжено строк життя бонусів і Статусу Учасників на 

період, поки ситуація не стабілізується та урядові обмеження на поїздки 

не будуть зняті. [6] 

В даний час політика готельної мережі допускає скасування та 

зміну дат проведення заходів, запланованих до 31 травня 2020 року, та їх 

перенесення на будь-які доступні дати для бронювання. Всім учасникам 

Premier Corporate Club за перенесені заходи будуть зараховуватися 

подвійні бонуси після їх проведення.[6] 

Здоров’я і безпека гостей та персоналу надзвичайно важливі для 

мережі. У всіх діючих готелях мережі суворо дотримуються заходів 
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безпеки та захисту здоров'я, а саме: усі приміщення готелів та 

транспортні засоби дезінфікуються у посиленому режимі; увсіх 

громадських зонах розміщені дезінфектори для рук та антибактеріальні 

серветки; технічний персонал готелів використовує одноразові маски та 

гумові рукавички; з особливою ретельністю дезінфікують та відмічають 

спеціальною наклейкою предмети частого використання в номерах 

(наприклад, пульт, телефон); посилені заходи що до харчової безпеки у 

ресторанах, які працюють виключно на обслуговування гостей в 

номерах. 

Через посилення заходів безпеки, було тимчасо воприпинено 

роботу деяких готелів мережі на період карантину, в тому числі і Premier 

Hotel Cosmopolit (Харків). 

Таким чином, можемо дійти наступного висновку. Майже всі готелі 

дотримуючись запобіжних заходів щодо безпеки обслуговування гостей, 

додатково повідомили про свою готовність протистояти поширенню 

пандемії Covid 19 усіма доступними способами. І багато з них, цінуючи 

життя і здоров’я гостей та співробітників, зачинилися на період 

карантину.  
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ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІНСЕНТИВ-ТУРИЗМ 

Андрусенко А.В. 

бакалавр, 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Науковий керівник: Абрамов В.В, 

доцент каф. «Туризм і готельне господарство» 

Інсентив-туризм – це різновид ділового туризму, який базується на 

організуванні тематичних поїздок, які спрямовані на мотивування 

працівників підприємства, партнерів, потенційних клієнтів тощо. 

Важливе значення у розвитку ділового ринку відіграє MICE - це 

область індустрії ділового туризму, пов'язана з організацією 

тапроведенням різних корпоративних заходів. Розшифровується цей 

термін як: 

Meetings - корпоративні зустрічі, презентації, переговори тощо. 

Incentives - заохочувальні чи мотиваційні тури і програми, 

тімбілдінг, навчання персоналу, корпоративні свята. 

Conferences - конференції, конгреси, з'їзди, форуми, семінари 

тощо. 

Exhibitions - виставки, іміджеві заходи (фестивалі, благодійні 

концерти), PR-події і прес-тури. 

Також з кожним роком усе більших обертів набирає такий вид 

ділових поїздок, як «інсентив-тури». Для кращого розуміння інсентив-
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туризм наведених у загальній структурі ділового туризму на рисунку 

1[1]. 

 

Рис. 1 - Структура ділового туризму 

На діаграмі 1 можна чітко простежити місце інсентив-туризму серед 

інших заходів, які також потрапляють під класифікацію ділового 

туризму у світі [2]. 

Діаграма 1 – Світовий діловий ринок 

Ділові зустрічі

Конгреси та 
конференції

Виставки, ярмарки

Інсентив-тури
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Розрізняють два види інсентив-турів: індивідуальні, які 

організовують працівникам підприємства як винагороду, і ділові, до 

яких відносяться, наприклад, виїзні семінари і конференції, презентація 

нових продуктів і послуг, навчання персоналу і партнерів, встановлення 

нових контактів[3]. 

До основних переваг інсентив-турів можна віднести: 

̶ посилення прихильності компанії; 

̶ підвищення мотивації серед працівників до виконання своїх обов’язків і, 

як наслідок, отримання винагородження у вигляді подорожі; 

̶ покращення рівня професійної кваліфікації персоналу; 

̶ налагодження робочої атмосфери у колективі; 

̶ розширення інформаційної бази щодо об’єктів, як можуть 

досліджуватися під час поїздки (компанія-партнер, туристський 

напрямок, надані послуги тощо); 

̶ модернізація та покращення продукту підприємства на основі 

отриманих знань [4]. 

Проте дані тури можуть мати характерні особливості та недоліки 

під час організації та проведення, а саме: 

̶ термін (використання інсентив-програм компанії розраховане на 

тривалий період. На підготовку інсентив-програми потрібно близько 3-4 

місяців, і одночасно розробляється кілька варіантів. Середня тривалість 

таких турів 4-7 днів); 

̶ сезон (інсентив-поїздки часто організовуються у міжсезоння (навесні і 

восени). Крім того, мінімізувати витрати допоможуть вихідні дні, бо 

вартість проживання, так само як і оренда конференц-залів може бути 

знижена); 

̶ напрямок (залежно від цілі та бюджетупоїздки); 

̶ група (організація туру принципово залежить від кількісного складу 

групи подорожуючих); 
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̶ харчування ( напряму впливає на вартість поїздки, а також зобов’язує 

детально спланувати поїздку: робочий процес, час на відпочинок, обідні 

перерви, кава-брейк тощо)[3]. 

У наш час лідером серед країн,  які прогресивно використовують 

інтенсив-тури, виступає США. Американські компанії витрачають 

колосальні капітали на подібні поїздки для свого персоналу, проте 

правильний підбір кандидатів та якісна організація інтенсив-турів 

максимально позитивно відображаються на їх показниках 

продуктивності та прибутковості.  Найбільш відвідуваниминапрямками 

у сфері ділових відносинвиступають такі країни Європи, як: 

Великобританія, Німеччина, Прибалтика, Скандинавія. 

Що стосується України, на жаль, даний метод мотивації і 

стимулювання працівників не користується великою популярністю на 

території країни і найчастіше зустрічається лише у міжнародних 

великих компаніях. Проте ми маємо потенціал у напрямку розвитку 

в’їзного туризму щодо ділових поїздок іноземців в Україну. Найчастіше 

вони відвідують столицю – Київ (Міжнародний туристичний салон 

"Україна"; гастролі Cirque du Solei) та великі ділові центри: Харків 

(Міжнародний туристичний форум «Харків: партнерство в туризмі», 

Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: 

світові тенденції та національні пріоритети»), Дніпро (Міжнародна 

виставка «DniproExpo'2020»), Одесу (міжнародний туристичний 

ярмарок-виставка "Чорноморська Одіссея. Туризм. 

Відпочинок.Здоров'я"), Львів(Міжнародна туристична виставка 

"ТурЕкспо"), Ужгород (Міжнародна туристична ярмарка "Турконтракт") 

тощо.  

Спираючись на досвід інших країн та наші власні 

досягнення,можна зробити висновок, що інтенсив-туризм – це сучасний 

прискорювач розвитку сфери туристських послуг, за якого вдалі 
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капіталовкладення принесуть ще більш вдалі результати. Тому, це 

питання залишається актуальним і потребує детального вивчення та 

використання на практиці. До прогресивних дій уже залучився Київ – 

було створено новий Kyiv Convention Office. Дана організація 

працюватиме над підвищенням туристського потенціалу столиці та 

країни у сфері ділового туризму. 

Також вдалими кроками у напрямку розвитку можуть слугувати: 

залучення державного фінансування та міжнародних інвестицій, 

співпраця з іноземними партнерами, впровадження нових методів 

організації роботи MICE, розробка та проведення різнопланових 

міжнародних ділових заходів. Все це та багато іншого позиціонуватиме 

Україну як успішного потенціального партнера на світовому діловому 

ринку. 
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 міського господарства імені О. М. Бекетова 

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

У наш час івент-бізнес на території України стрімко набирає 

обертів. Лише у Харкові наразі нараховується 35 івент-агентств різних  

напрямків [1]. Івентори кожного з цих агентств прагнуть створити 

яскравий, неповторний продукт, ураховуючи кожне побажання цільової 

аудиторії та тренди у цьому бізнесі. Один з них пропонуємо розглянути 

далі на прикладі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

Життя у мегаполісі, зазвичай незбалансоване харчування, 

психологічні коливання, загальний нестабільний стан суспільства та 

багато іншого викликають у людини стрес. Слово «стрес» наразі 

вживається не тільки в медицині та біології, але й поза ними, у тому 

числі його часто використовують у побутових розмовах пересічні 

громадяни. Немає такої людини, яка б не згадувала сьогодні це поняття: 

стресом намагаються пояснити все [2].  Поміж іншим, стрес впливає на 

активність та продуктивність у навчанні студентів, яких у ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова налічується близько 16 000 чоловік , а також викладачів, 

чия праця часто недооцінюється. 

Пропонуємо організувати в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

нетривіальний розважально-терапевтичний  захід – антистрес-фестиваль. 

Подібний івент вже проводився в Харкові 30 березня 2019 року для 

широкого кола осіб. Ми пропонуємо провести захід на території 

університету міського господарства для обмеженого кола осіб: студентів 

та викладачів. Є одна особливість.  Ми підкреслюємо глибоку рівність 

усіх учасників, тому пропонуємо кожному вдягтися в одяг одного 

кольору (наприклад, білого), а на обличчя одягти маски, які б закривали 

зону навколо очей, аби уникнути упередженості та скутості. Що ми 

пропонуємо включити в програму заходу? Це будуть наступні пункти:  
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• Зону сну. Саме так, більшість студентів скаржаться на 

недосипання через щільний графік, навантаження у навчанні та 

несприятливу атмосферу для відпочинку у місці, де вони живуть, 

наприклад, у гуртожитку. 

• Основну зону, у якій у різний час будуть проводитися актівіті, 

які наведені нижче. 

• Зону басейну з різнокольоровими кульками. Як найбільше. 

• Зону художніх майстер-класів. Малювання, особливо у вільному 

стилі, знімає стрес. 

• Зону плівки з пупирками. Класика розслаблюючої  діяльності. 

• Антистрес-банер. У цій зоні можна робити, що заманеться: 

вирізати різні фігурки, писати побажання або будь-які вислови, а потім 

прощатися із ними, наклеюючи на банер. 

• Зону вивільнення від зайвих думок. Тут можна написати листа, 

поділитися усім, що тривожить, а потім… покласти його у знищувач 

документів і забути про нього назавжди. 

• Зону продажу різних товарів із символікою фестивалю. 

• Зону безкоштовних напоїв. 

Актівіті основної зони: 

• Биття подушками або іншими м’якими предметами. Весело, 

безпечно, знімає напругу та поліпшує настрій. 

• Стрибання на великих кулях для заняття фітнесом. Розслабляє 

та зближує людей. 

• Майстер-клас з різних видів танцю (зумба, експериментал, вог) 

• Обсипання фарбою. 

• Виступ гумористичних команд ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

На нашу думку, такий івент матиме наступні результати: 

• Атмосфера в університеті стане дружньою,  зменшиться 

напруженість. 
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• Репутація університету як сучасного та прогресивного 

закріпиться. 

• Життя студентів та викладачів стане різноманітнішим. 

•  Студенти та викладачі зрозуміють, що кожен з них – 

особистість, яка іноді втомлюється, перевантажується та має потреби у 

розрядці, емоційному та фізичному відпочинку, збільшиться 

взаєморозуміння між молодшим та старшим поколіннями. 

• Оскільки учасники не бачитимуть облич одне одного, після 

заходу вони відчуватимуть себе досить вільно та комфортно. 

• Успішність студентів підвищиться. 

• Рівень стресу серед студентів та викладачів знизиться. Отже 

покращиться не тільки психічне, а й фізичне здоров’я учасників заходу. 

• Популярність ХНУМГ ім. О.М. Бекетова зросте, кількість 

вступників стане більшою, посилиться конкурс. 

Для підвищення продуктивності людей, необхідно їм надати 

можливість відпочивати. Саме тому ми вважаємо, що подібний захід є 

напрочуд корисним для Харківського національного університету 

міського господарства ім. О.М. Бекетова, його викладачів та студентів. 
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Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 

У сучасних умовах івент-менеджмент став предметом вивчення та 

підґрунтям застосування практичних навичок та вмінь, що спрямовані на 

розроблення, виробництво та управління запланованими подіями, 

змістовними фестивалями, святкуваннями, розважальними заходами, 

політичними, державними, науковими та театральними подіями. До 

цього переліку можна також додати події місцеві, окремо ділові чи 

корпоративні події, а також події приватного характеру, включаючи 

різного роду вечірки, одруження та соціальні події певних родинних 

груп. Виходячи із цього, івент-менеджмент – це повний комплекс 

заходів щодо створення виняткових подій, це планування, організація, 

контроль і управління проектом або подією. Івент-менеджмент, 

необхідний для того, щоб захід був винятковим, особливим [1]. 

  В практиці реалізації існує певна специфіка event-послуг: 

- корпоративні події ˗ спрямовані на зміцнення корпоративного 

духу, розвиток і підтримку персоналу компанії; 

- заходи, спрямовані на клієнтів компанії і на інші контактні 

аудиторії (персонал компанії, постачальники); 

- заходи, що надають потужну підтримку рекламним і PR-

кампаніям. 

Івент-менеджмент  використовується,  в таких випадках, коли:  

- проводиться широкомасштабний захід; 

- необхідний широкий спектр послуг; 

- захід проводиться на високому рівні, де ціна помилки дуже 

велика; 

- стислі терміни підготовки заходу, і «врятувати» ситуацію можуть 

лише професіонали; 
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- клієнт не може знайти відповідне місце для проведення 

корпоративного заходу. 

Отже, розглянувши стан українського івент-менеджменту, можна 

зробити висновок, що він знаходиться у процесі активного розвитку. 

Сьогодні його популярність пояснюється великою кількістю івентів, які 

проводяться на території України і вимагають ретельної підготовки та 

організації. 

Список джерел: 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКС 

В СИСТЕМІ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВЗАЄМОДІЙ 

Влащенко Н.М. 

канд. екон. наук, доцент,  

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

В умовах переходу на ринкові відносини деформованість 

економічної системи господарського комплексу України, що виникла 

через політичні та економічні причини, призвела до зниження 

значущості всього рекреаційного комплексу і його санаторно-

курортної складової. У зв’язку з цим актуальним питанням є 

визначення місця санаторно-курортного комплексу (СКК) в 

економічній системі господарського комплексу з метою забезпечення 

його стабільного функціонування і ефективного управління. 

Цьому складному економічному питанню присвячені роботи Н. 

Ведмідь, Г. П. Гаврилко, І. С. Каленюка, Т. М. Котенко, І. В. Левицької, 
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С. В. Левцова, П. М. Рендовича та інших вітчизняних учених, але на 

сьогоднішній день оптимальне позиціонування СКК в економічній 

системі господарського комплексу досі не позначено, що дає підстави 

для подальшого вивчення даного питання. 

Метою цієї роботи є обґрунтування поняття «санаторно-

курортний комплекс регіону», а також виявлення особливостей 

функціонування, визначення місця СКК у системі інтеграційних 

міжгалузевих взаємодій як запоруки підвищення ефективності його 

управління. 

На наш погляд, як один з найважливіших компонентів соціальної 

сфери життєдіяльності суспільства, санаторно-курортний комплекс 

входить одночасно в три підсистеми національної економіки – охорона 

здоров’я, туризм і готельне господарство. Відповідно можна говорити 

про трьохаспектне позиціонування СКК у межах виділених підсистем. 

У зв’язку з відособленістю санаторно-курортного лікування, що 

історично склалася, весь рекреаційний комплекс розділений на дві 

незалежні за організацією, управлінням, фінансуванням і обліком 

групи: лікувально-оздоровчі установи (санаторії, пансіонати, курортні 

поліклініки) і екскурсійно-туристські установи (турбази, турготелі, 

бюро подорожей і екскурсій та ін.). При цьому лікувально-оздоровчі 

установи керуються вимогами Мінохоронздоров’я і будують свою 

роботу за типом медичних установ, а всі останні – за типом готелів з 

великим або меншим набором основних і додаткових послуг. Слід 

відзначити, що віднесення санаторно-курортної сфери до медицини 

схвалюється багатьма фахівцями і в даний час, виходячи з основного 

призначення санаторно-курортних організацій – надання лікувальних і 

оздоровчих послуг населенню. 

Медичні аспекти курортної справи (методи санаторного 

лікування), засновані на застосуванні природних лікувальних та інших 
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чинників, визначенні показань і протипоказань до направлення хворих 

на ті або інші курорти, вивчаються Інститутами курортології або 

Центрами медичної реабілітації і фізіотерапії, які потім рекомендують їх 

до застосування в оздоровницях. Впровадження у практику медичних 

технологій і методів вимагає сертифікації і ліцензування, а також 

контролю за дотриманням якісних параметрів лікування. 

Існує також безліч інших загальних точок взаємодії санаторно-

курортного комплексу із сферою охорони здоров’я, яка нами тут не 

розглядається, оскільки цьому питанню в сучасній літературі 

присвячено багато робіт [1–2, 4–7]. 

У той же час різні дослідники по-різному трактують місце СКК в 

системі галузей господарського комплексу. Існують розробки [4], в 

яких санаторно-курортний комплекс і відповідно санаторно-курортне 

обслуговування розглядається як складова галузі туризму, 

класифікація конкретних видів якого здійснюється залежно від потреб, 

що обумовлюють туристську подорож. Зокрема виділяється так званий 

медичний туризм, що формується потребою населення в лікуванні 

різних захворювань і характеризується дією на людський організм 

різних природних чинників, наприклад, клімату, грязей і т. п. У даному 

випадку виділення медичного туризму можна вважати своєрідним 

зближенням двох позицій в рамках визначення місця санаторно-

курортного комплексу в галузевій системі господарського комплексу 

України. 

Визначаючи місце СКК в економічній системі господарського 

комплексу необхідно зауважити, що санаторно-курортні центри 

характеризуються наявністю аналогічних туризму організаційно-

технологічних складових (транспорт, підприємства розміщення, 

живлення, спортивно-оздоровчі, екскурсійні та інші додаткові сервісні 

послуги). Крім того, аналогічно туризму, технологія надання 
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комплексної послуги в санаторно-курортному комплексі здійснюється в 

безпосередньому контакті з особами, які знаходяться на відпочинку і 

проходять оздоровлення, лікування і/або реабілітацію, які 

переміщуються на певний період з місця постійного мешкання в 

санаторно-курортну дестинацію. 

Перераховані вище моменти дозволяють говорити про те, що СКК 

можна розглядати як підгалузь галузі «туризм», яка, проте, має відмітні 

особливості, пов’язані з необхідною наявністю лікувальних природних 

ресурсів на певній території. 

В останні десятиліття спостерігається тенденція перерозподілу 

потоку туристів, які приїжджають на курорт для відпочинку і 

оздоровлення за засобами розміщення. Ті відпочиваючі, які самостійно 

сплачують свій відпочинок на курортах, вважають за краще 

розміщуватися в готелях, приватних пансіонатах та інших засобах 

розміщення підвищеної комфортності. Відпочиваючі з нижчим 

достатком вважають за краще розміщуватися у приватному секторі. При 

цьому оздоровча функція реалізується за допомогою придбання пакету 

лікувальних послуг (курсівок) на базі санаторно-курортних установ. 

Дана тенденція пояснюється застарілою матеріально-технічною базою 

санаторно-курортних установ, часто відсутністю елементарних 

зручностей на фоні зростаючої вимогливості клієнтів до якості 

сервісного обслуговування. Отже санаторно-курортний комплекс має 

загальні риси з сферою готельного господарства. У зв’язку з 

комерціалізацією оздоровчих послуг, що сьогодні відбувається, 

спостерігається інтеграція цих двох економічних підсистем в єдине ціле 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Визначення місця санаторно-курортного комплексу 

серед економічних підсистем господарського комплексу 

Крім того, немає чітких критеріїв віднесення установ до 

санаторно-курортних, що породжує проблеми класифікаційного 

характеру.  

Так, згідно з класифікацією ДСТУ 4268:2003 «Послуги 

туристичні. Засобі розміщування. Загальні вимоги.» [3] всі засоби 

розміщення підрозділяються на індивідуальні й колективні. Останні, у 

свою чергу, підрозділяються на готелі, інші колективні засоби 

розміщення і спеціалізовані, до яких і належать оздоровчі засоби 

розміщення. Їх класифікують як лікувальні й оздоровчі установи, в яких 
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надаються послуги розміщення (санаторії, будинки реабілітації, 

оздоровчі фірми і т. д.). При цьому оздоровчі засоби розміщення, в яких 

надаються готельні послуги, до яких відноситься як мінімум щоденна 

заправка ліжок, прибирання номерів і санвузлів, класифікують як готелі. 

У зв’язку з цим виникає питання про критерії віднесення засобів 

розміщення до установ оздоровчого характеру: досить важко знайти 

відмінності між курортним готелем з широким спектром додаткових 

оздоровчих послуг і санаторієм, який має невелику медичну 

матеріально-технічну базу, але соціальну спрямованість, що має 

некомерційних характер роботи. Вищезазначені факти указують на 

необхідність виділення санаторно-курортного комплексу в самостійну 

одиницю управління як на державному, так і на регіональному рівні, з 

доскональним обліком основних його складових. 

Таким чином, під санаторно-курортним комплексом регіону 

розумітимемо сукупність дестинацій оздоровлення (установ 

санаторного лікування, відпочинку), що надають санаторно-курортні 

послуги особам, що знаходяться на відпочинку і проходять лікування, 

і призначених для задоволення потреб в оздоровленні певних груп 

населення шляхом використання унікальних ресурсів конкретної 

території, а також сукупність об’єктів матеріального виробництва і 

невиробничої сфери, що є обслуговуючими елементами, що прямо або 

посередньо впливають на ефективність функціонування комплексу в 

цілому. 

Стосовно СКК, що складається з господарюючих суб’єктів, не 

можна враховувати тільки економічну ефективність його діяльності, 

тобто прибутковість. Функціонування і розвиток СКК здійснюється 

для досягнення соціально значущих цілей: лікування, оздоровлення, 

відпочинку населення. Отже під ефективністю функціонування і 

розвитку СКК в даному дослідженні розуміється своєчасне, якісне 
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задоволення суспільства в лікуванні, оздоровленні, відпочинку 

найбільш економічним чином. При цьому під економічністю мається 

на увазі знаходження балансу між інтересами споживачів санаторно-

курортних послуг і прибутковістю СКК в умовах ринкової економіки. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що трьохаспектне 

позиціонування СКК регіону дозволить скоординувати сукупність 

інформаційних, фінансових та управлінських дій щодо його 

функціонування, та грамотно розробити політику його розвитку на 

всіх рівнях ієрархії економіки – від конкретних санаторно-курортних 

установ до органів державної влади всіх рівнів, створивши потужний 

каркас міжгалузевих взаємодій. 
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Оздоровчий туризм здійснюється з метою зміцнення здоров'я і 

передбачає перебування відпочиваючого  в санаторно-курортних 

установах.Він характеризується більшою тривалістю подорожі, 

перебування в одному місці  і відвідуванням меншої кількості міст. 

Останнім часом спостерігається зростання інтересу туристів до 

оздоровчого туризму. Причинами цього є: сучасний ритм життя, погана 

екологія, стреси. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану, специфіки 

функціонування туристичної інфраструктури, вивчення зовнішніх і 

внутрішніх факторів та основних тенденцій та перспектив розвитку 

медичного й лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 

Цей вид туризму має  перспективи для розвитку як в Україні(яка 

має для цього усі фактори: сприятливий клімат,  джерела мінеральних 

вод  різних типів типів, вигідне географічне положення), так і у всьому 

світі. 

Факторами розвитку оздоровчого туризму є наступні[1]:  
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- Здоров’я - найважливіший аспект людського життя. Воно 

забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову працездатність,  

нормальне самопочуття, а також відтворення здорового потомства.  

- Люди не економлять на своємуздоров’ї. 

- Основою розвитку туризму є насамперед природні ресурси, 

що мають рекреаційні властивості. 

- Турбота про здоров’я, підвищення життєвоїактивності стали 

невід’ємною частиною сучасної системи цінностей. 

- Поширюються соціально небезпечні та хронічні 

захворювання, що потребує не лише лікування, але і профілактики. 

Для розвитку оздоровчого туризму в Україні, який насамперед 

пов’язаний із діяльністю курортів, необхідною умовою є наявністьтаких 

факторів: різноманітні табагаті  природні ресурси (гористий рельєф, 

морське узбережжя, м’який клімат, велика кількість мінеральних 

татермальних джерел); розвиток інфраструктури,здатної задовольнити 

потребиспоживача; внутрішня політична та економічнастабілізація. 

Україна має досить розвинену туристичну інфраструктуру, яка 

почала створюватися ще в ХІХ ст., а це , як вже було згадано,досить 

вагомий фактор для розвитку  оздоровчого туризму.У багатьох регіонах 

України є всі передумови розвитку  оздоровчого туризму [2-3].  

- Цінні природні рекреаційні ресурси. 

- Висококваліфікований медичний персонал. 

- Розвинута спеціальна інфраструктура. 

Проте на сьогоднішній день певна частина громадян 

Українизвертається за якісними медичними послугами до зарубіжних 

клінік, та реабілітаційних центрів, таким чином не даючи можливості 

розвитку вітчизняній медицині. 

Однією з актуальних проблем у санаторно-курортній галузі є 

значне зменшення державного фінансуваннята зниження ефективності 

управління спеціалізованими лікувально-оздоровчими закладами, 
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Також існує проблема, пов’язана з недостатніми обсягами 

внутрішніхта зовнішніх туристичних потоків. Адже туристи просто не 

зацікавлені у виборі лікування саме на території України. 

Отже, варто звернути увагу на приваблювання туристів з інших 

країн до оздоровчих комплексів в Україні наступними методами: 

- Модифікація у структурі послуг. 

- Впровадженнясучасних технологій оздоровлення. 

- Доповненняіснуючої системи відновлювального лікування. 

Отже,виникнення та розвиток оздоровчого туризму в нашій 

країні зумовлені набором природних, рекреаційних ресурсів.Таким 

чином, ми довели що, оздоровчий туризм – один із найперспективніших 

видів туризму України, що розвивається під впливом низки політичних 

та економічних факторів, які зумовлені процесами,що відбуваються в 

країні. Наша держава має значний природний потенціал для розвитку 

цієї галузі, враховуючи те, що важливим фактором для розвитку 

рекреації і туризму є нацiонально-етнографiчна особливість 

регіону,якапроявляється у своєрiднiйетнографiчнiй культурі. 
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Отримання прибутку є важливою рушійною силою для розвитку 

будь-якого підприємства, мотивацією його функціонування. В 

сучасних умовах ведення комерційної діяльності на ринку готельних 

послуг, більшість закладів розміщення стикаються з проблемами щодо 

забезпечення належного рівня конкурентоспроможності, а також 

прибутковості власного бізнесу. Саме тому головними завданням 

підприємців, зокрема і готельєрів, які бажають отримати позитивний 

фінансовий результат від власної економічної діяльності, є 

винайдення та використання різноманітних методів підвищення 

дохідності підприємства.  

Збільшення прибутковості готелю можна досягти 

різноманітними шляхами: розширення каналів збуту, покращення 

рівня обслуговування, запровадження додаткових послуг, зниження 

операційних витрат, покращення реклами, а також підвищення 

вартості готельних номерів.  

Одними з інтенсивних шляхів максимізації фінансових 

результатів готелів та аналогічних засобів розміщення, що не 

потребують істотних витрат на інновації та просування готельних 

послуг, є маркетингові техніки підвищення продажів – up-selling 

(англійською – підвищення продажів) та cross-selling (англійською – 

перехресні продажі).  

Up-selling – техніка продажів, що спрямована на реалізацію 

більш вартісної версії продукту або послуги. У готельній практиці 

механізм дії даної техніки, зазвичай, передбачає пропозиції з 

підвищення категорії номеру або придбання спец пропозиції при 

бронюванні варіанту розміщення на сайті готелю або ж при 
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безпосередній взаємодії гостя з портьє у момент заселення та 

реєстрації.  

Cross-selling, у свою чергу, передбачає продаж продукції чи 

послуг, що є додатковими до основного продукту (послуги). 

Наприклад, екскурсії містом, послуги СПА-центру, сніданок у 

ресторані готелю, трансфер тощо. 

 

Рис. 1 – Техніка перехресних продажів на сайті готелю 

 

Особливістю реалізації даних технік є виявлення прихованих 

побажань гостя та пропозиція такої послуги (товару), що має реальну 

цінність для нього. З іншого боку, підприємство також отримує 

матеріальну вигоду у результаті підвищення дохідності шляхом 

продажу більш вартісних пропозицій.  

Для успішного використання вищезазначених технік, 

підприємству готельного господарства слід фокусуватися на 

наступних елементах взаємопов’язаної системи ефективних продажів. 

1) Продукт. Першим кроком у процесі реалізації методів up-

selling та cross-selling є визначення усіх готельних послуг та 

продуктів, що можуть бути об’єктами цих технологій, а також часу, 
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коли подібні пропозиції можуть бути представлені споживачу, та за 

якою ціною. Так, наприклад, перед наданням пропозиції підвищення 

категорії номеру при бронюванні розміщення, слід перевірити 

наявність вільних номерів підвищеної категорії на обраний період.    

 

Рис. 2 – Основні елементи успішності використання технік Up-

selling та Cross-selling 

 

2) Інформація. Визначення прихованих потреб гостя можливе 

тільки за умови аналізу індивідуальних даних з історії його 

відвідування готелю (постійний гість, новий гість), використання 

окремих послуг (замовлення рум-сервісу, відвідування СПА-центру) 

та специфічних побажань у момент проживання (вибір готельного 

номера, орієнтованого на захід, відмова від щоденної заміни 

рушників). Збір інформації про постійних та потенційних споживачів 

готельних послуг є найбільш цінним ресурсом при впровадженні та 

реалізації технік підвищення прибутковості.   

3) Технології. Для успішного використання будь-яких 

інноваційних заходів на підприємстві, необхідна чітка алгоритмізація 

дій, іншими словами технологія, що забезпечує їхнє впровадження, 

раціональне застосування та отримання позитивних результатів. 

Up-selling, 
Cross-selling

Продукт

Інформація

Технології

Персонал
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Технологія у розрізі даного питання виступає у вигляді стандартів–

заборон, правил, норм, а також апробованих засобів, способів і 

прийомів використання технік підвищення прибутковості готелю. 

4) Персонал. Використання даних технік при особистому 

контакті гостя з портьє, у процесі бронювання або підтвердження 

проживання за телефоном, а також шляхом розміщення пропозицій на 

сайті готелю, вимагає певних компетенцій персоналу у подібних 

питаннях. Основні відділи готелю повинні працювати 

взаємоузгоджено, аби упродовж усього технологічно циклу 

обслуговування гостя мати можливість ефективно впроваджувати up-

selling та cross-selling:  

– під час процесу бронювання або підтвердження бронювання 

он-лайн або за телефоном (відділ бронювання);  

– електронною поштою перед прибуттям (відділ бронювання, 

маркетинговий відділ);  

– у момент безпосередньої реєстрації у готелі (відділ прийому та 

розміщення);  

– протягом періоду проживання (відділ ресторанного сервісу, 

СПА-центр, відділ експлуатації номерного фонду тощо);  

– у момент виїзду (маркетинговий відділ). 

Отже, застосування технік перехресних та додаткових продажів 

готельних товарів і послуг сприяють диференціації пропозицій 

окремих підприємств на готельному ринку, підвищують лояльність 

гостей, а також сприяють максимізації прибутку. Ефективність 

застосовування подібних технік досягається шляхом акцентування 

уваги на основних елементах системи: продукт, інформація, 

технології, персонал.  
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Невід’ємною компонентою складної соціальної структури є 

розвиток цивілізованих суспільних відносин за допомогою 

формування паритету інтересів бізнесу, держави та суспільства. В 

арсеналі підприємств одним з найбільш дієвих інструментів у 

вирішенні нагальних питань, пов’язаних з відносинами між 

організацією та споживачами, співробітниками, інвесторами, 

партнерами і державним апаратом, є механізм корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ). При реалізації концепції КСВ 

використовуються ресурси організації (матеріальні, технологічні, 

управлінські, фінансові тощо), що мають різну структуру і можуть 

бути націлені як на внутрішнє, так і на зовнішнє середовище 

підприємства. Саме в залежності від виду подібних спрямувань, 

корпоративна соціальна відповідальність поділяється на внутрішню та 

зовнішню. 

Внутрішня соціальна відповідальність проявляється у вибудові 

відповідальних відносин управлінців підприємства з: 

– персоналом – безпека праці, стабільність та соціальна 

значущість заробітної плати, додаткове медичне та соціальне 

http://www2.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2019-0
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страхування співробітників, розвиток людських ресурсів, надання 

допомоги працівникам у критичних ситуаціях тощо,  

– акціонерами та інвесторами – взаємна довіра і повага, 

інформаційна відкритість, прозорість операцій та достовірність 

звітності, управління компанією з урахуванням інтересів акціонерів, 

наявність та застосування кодексу корпоративної етики тощо.  

Зовнішня соціальна відповідальність проявляється у:  

– спонсорстві та благодійній діяльності, 

– сприянні охороні навколишнього середовища,  

– якості товарів / послуг, 

– взаємодії з місцевими громадами й місцевою владою,  

– готовності брати участь у вирішенні кризових ситуацій тощо.  

Варто підкреслити, що існує прямий зв'язок між соціально 

відповідальними програмами внутрішнього і зовнішнього 

спрямування, який проявляється у взаємозалежності відношення 

підприємства до своїх співробітників та стейкхолдерів (тобто, «якщо 

ця організація не піклується про власних робітників, тоді як вона 

може піклуватися про споживачів?»). 

У довіднику «Driving success: Human resources and sustainable 

development» за 2005 рік [1], що був розроблений для менеджерів з 

найму персоналу (HR-відділів та департаментів), вперше було 

процитовано формулу канадських експертів: «CSR – HR = PR» (з англ. 

CSR – corporate social responsibility – корпоративна соціальна 

відповідальність, HR – human resources – людські ресурси, PR – public 

relations – зв’язки з громадськістю), яка відображає загальне завдання, 

що стоїть перед багатьма організаціями. Отже, коли стратегія КСВ не 

відповідає її бізнес-стратегії організації в цілому, а також її стратегії в 

області HR-діяльності, соціально відповідальні проекти ризикують 
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стати нічим іншим, ніж маркетинговою програмою PR-відділу, 

націленою на зовнішнє середовище компанії. Фокус діяльності HR-

відділу є персонал, тобто, головна цінність будь-якої компанії, тому 

слід приділяти особливу увагу проектам, що націлені саме на 

персонал. Так, наприклад, за результатами опитування вісімнадцяти 

українських компаній, проведеними «Центром розвитку КСВ» [2], 

HR-професіонали у 72 % підприємств не входять в КСВ правління / 

комітети / департаменти / відділи власних організацій, і таким чином 

не беруть безпосередньої участі у формуванні політики з соціальної 

відповідальності. Також, лише 27 % компаній включають КСВ 

питання в програми найму персоналу, і тільки 33 % компаній 

оцінюють потреби в тренінгах з КСВ для нових співробітників. У двох 

організаціях, що брали участь у опитуванні, спеціалісти з 

корпоративної соціальної відповідальності знаходяться або в 

структурі HR-департаменту або поєднують ці функції. Результатом 

подібної практики є успішна діяльність обох відділів. 

Вищенаведені дослідження свідчать про те, що використання 

різних HR-практик в політиці соціально відповідальної компанії є 

необхідним і може принести істотні переваги для бізнесу: 

– зниження операційних витрат і зростання прибутку в 

результаті підвищення рівня лояльності та продуктивності 

співробітників; 

 – підвищення рівня довіри стейкхолдерів до організації, яка 

турбується про своїх працівників та тісно взаємодіє з ними; 

– рекрутинг (англійською recruiting – процес підбору персоналу) 

талановитих працівників, адже у зв’язку з популяризацією соціальної 

відповідальності, потенційні кадри бажають працювати саме у 

соціально відповідальних компаніях; 
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– реклама організації. Співробітники є головними 

комунікаторами компанії, а отже, можуть зробити більше, ніж цілий 

PR-департамент. 

Найпопулярнішими практиками корпоративної соціальної 

відповідальності українських компаній у сфері трудових відносин, 

сформованими за участі НR-департаментів, є:  

програми особистісного зростання співробітників та тімбілдінг  

(англійською team building – побудова команди). Корпоративний 

футбольний турнір «Небесна криниця СUP», реалізований за 

ініціативи компанії з продажу питної води «Небесна криниця» [3], 

проводиться з 2013 року серед провідних українських (у тому числі 

компанія засновник) та міжнародних компаній. Основними цілями 

проекту є популяризація спорту та здорового способу життя, зокрема 

серед співробітників, що мають малорухливий вид діяльності, 

підтримка корпоративного духу та командної роботи. Попри те, що 

турнір є аматорським, підприємство-організатор ставиться до його 

організації на найвищому професійному рівні: турніри проходять на 

нових полях, обслуговуються арбітрами з Федерації футболу України, 

матчі супроводжує коментатор, ведеться відео- та фотозйомка.  

програми роботи зі студентами (стажування). У 2015 році 

український банк «KredoBank» [4, 5] започаткував програму з 

працевлаштування студентів та випускників вищих навчальних 

закладів «Абсольвент», яка надає можливість розпочати кар’єру вже 

на старших курсах, а також вивчити роботу банку «зсередини». У 

рамках проекту, організацією було вирішено створити 25 вакансій для 

молодих спеціалістів у відділеннях банку по всій країні. На посади 

для стажерів щорічно виділяють окремий фонд оплати праці, 

облаштовують робочі місця та надають відповідну комп’ютерну та 

офісну техніку. Подібний проект допомагає залучати до роботи банку 
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перспективних молодих фахівців, а також формувати кадровий резерв 

та імідж привабливого роботодавця серед студентів та випускників 

вищих навчальних закладів. 

корпоративне волонтерство. Український виробник лікарських 

засобів, компанія «Фармак» [6], активно підтримує соціальні 

ініціативи своїх працівників та щорічно створює різноманітні 

благодійні дитячі проекти. Так, наприклад, у рамках одного з 

подібних проектів, співробітники компанії зібрали понад 200 дитячих 

видань, які були передані в травматологічне відділення «Київської 

міської дитячої лікарні №1». Крім того, діти працівників передають 

для пацієнтів дитячої лікарні листівки, які створюють власноруч на 

благодійних майстер-класах.  

Підсумовуючи усе вищесказане, можна зробити висновки, що 

для підвищення рівня конкурентоспроможності, а також створення 

позитивного іміджу компанії, її управлінцям слід приділяти увагу 

формуванню соціально відповідальної політики власного бізнесу із 

залученням сил та потенціалу їх найголовніших стейкхолдерів – 

працівників. Адже тільки спільна робота сприяє акцентуванню 

значущих сфер соціальної відповідальності бізнесу. 
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Туризм є одним з найбільш високоприбуткових і динамічних 

секторів світової економіки. Успішний розвиток туризму впливає на 

такі ключові сектори економіки, як транспорт і зв’язок, торгівлю, 

будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного 

споживання тощо. Створення розвиненої та потужної туристичної 

індустрії має важливе значення і є одним з ефективних напрямків 

структурної побудови економіки будь-якої країни.  

Особливості ціноутворення саме туристичного бізнесу, різні 

стратегії встановлення ціни на характерні та супутні туристичні 

продукти є важливим питанням у розвитку туристичної сфери. 

Політика ціноутворення туристських підприємств має 

розроблюватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів 

розвитку індустрії. До зовнішніх факторів зараховують: 

– співвідношення попиту та пропозиції;  

– рівень і динаміку конкуруючих цін;  

– державне регулювання як економіки в цілому, так і сфери 

туризму зокрема;  

– політичну ситуацію;  
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– споживачів, їхню платоспроможність, інтереси, звички та 

смаки.  

Внутрішні фактори або завдання ціноутворення полягають у:  

– максимізації поточного прибутку від реалізації турпродукту;  

– утриманні позицій на ринку;  

– завоюванні й підтримці лідерства на ринку туристичних 

послуг. 

При розробці цін на турпродукт враховують наступні види 

комісійних винагород посередникам: комісія для оптовиків-

туроператорів, які розробляють програми і реалізують їх самостійно 

або через посередників; роздрібна комісія для турагентів, які 

перепродають програми туроператорів або самі бронюють готельні 

номери; комісія для інших організацій, які виступають як посередники 

між турагентом, туристом і готелем. 

Формування стратегії ціноутворення – є один з найбільш 

значущих аспектів функціонування підприємства у ринковому 

середовищі. Вибір цінової стратегії залежить від життєвого циклу 

продукту, у якому відбивається зміна попиту на різних етапах 

існування конкретного товару чи послуги. При визначенні можливої 

динаміки встановленої ціни, яка відповідала б цілям підприємства в 

умовах ринку, необхідно враховувати всі три чинники: витрати, рівень 

конкуренції та стан попиту. Ринкова цінова стратегія припускає 

гнучке ціноутворення з урахуванням попиту на продукт, його вигляду, 

а також часу, місця й обсягів продажів. 

На практиці використовуються певні стратегії ціноутворення. 

Стратегія зняття вершків – на разі зусилля фокусуються на 

приверненні уваги до послуги не всього ринку, а тільки деяких його 

сегментів з більш високим рівнем доходів. Результатами використання 
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даного підходу є високий прибуток і більш швидка окупність витрат 

на розробку та просування турпродуктів.  

Стратегія проникнення на ринок – базується на низькому рівні 

цін з метою залучення більшої кількості споживачів. Така стратегія 

часто використовується фірмами, що прагнуть збільшити свою частку 

ринку.  

Щодо туристичних продуктів, що вже закріпилися на ринку 

збуту, можуть бути використані наступні стратегії: 

Стратегія сповзаючої ціни – є логічним продовженням стратегії 

зняття вершків. Її сутність полягає у тому, що ціна дуже повільно 

спускається вниз вздовж кривої попиту. 

Стратегія переважаючої ціни – є продовженням стратегії 

проникнення на ринок. Вона застосовується при небезпеці 

проникнення конкурентів у сферу діяльності підприємства. Суть 

стратегії полягає у досягненні переваг перед конкурентами по 

витратах (тоді ціна встановлюється нижчою за ціни конкурентів) чи 

по якості (ціна встановлюється вище конкурентних, щоб турпродукт 

розцінювався як престижний). 

Стратегія ціни сегменту ринку полягає у якнайповнішому 

пристосуванні туристичного підприємства до заздалегідь вивчених 

відмінностей у попиті. Кожна ціна у цьому випадку враховує реальні 

можливості та запити споживачів, їхню платоспроможність. 

Стратегія цінових маніпуляцій. Ціна сприймається споживачем 

як індикатор цінності. На разі на подібні послуги ставлять абсолютно 

різні ціни, підкреслюючи таким чином доступність одних та якість 

інших. 
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Дані стратегії не є взаємовиключними. Туристичні фірми 

широко використовують методи пониження і підвищення цін залежно 

від конкретної ринкової ситуації.  

Стратегії ціноутворення мають на меті швидке проникнення і 

закріплення на ринку. З досягненням поставленої мети виникає 

необхідність застосування нової стратегії.  

У міру розширення кола споживачів виробництво вступає у фазу 

початкового зростання, яка поступово переходить в стадію зрілості. 

На цьому етапі, щоб привернути покупців і ще дужче закріпитися на 

ринку, фірми можуть використовувати нижчі ціни в порівнянні з 

конкурентами.  

Зниження цін на стадії зростання застосовується в тому випадку, 

якщо компанія має на меті досягнення домінуючого положення на 

ринку за рахунок збільшення своєї частки. Згодом, у міру завоювання 

певної частки ринку і формування стійкої клієнтури, можна поступово 

підвищувати ціни до рівня цін інших продавців.  

В умовах збільшення попиту компанія, як правило, орієнтується 

на високі ціни і високий прибуток. Проте, ріст цін необхідно чимось 

аргументувати (наприклад, інфляцією, зростанням витрат, 

поліпшенням якості тощо), інакше можна підірвати репутацію фірми.  

На стадії зростання відбувається пристосування цін до різних 

категорій клієнтів і змінних ситуацій. Для цього використовуються, 

наприклад, знижки, величина яких залежить від обсягів придбаної 

продукції, сезону, віку, нації та релігії клієнта. 

Послуги туризму є кінцевим продуктом, призначеним 

безпосередньо для споживання, тому ціни на послуги є роздрібні. 

Стійкість попиту на туристичні послуги залежить від індивідуальних 

особливостей споживачів, тому при встановленні цін на них слід 
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враховувати наступний психологічний момент: ціна не повинна 

викликати негативних емоцій у потенційних покупців.  

Процеси виробництва, реалізації і споживання послуг збігаються 

за часом, тому у сфері послуг застосовується сезонна диференціація 

цін і тарифів; а отже, попит на послуги туризму носить яскраво 

виражений сезонний характер. 

Таким чином з викладеного вище можна зробити наступні 

висновки. Процеси виробництва, реалізації і споживання послуг 

збігаються за часом, тому у сфері послуг застосовується сезонна 

диференціація цін та тарифів. 

Туристичні послуги реалізуються як на внутрішньому, так і на 

світовому ринках, тому при оцінці якості і стандартизації беруться до 

уваги міжнародні вимоги. 

В умовах ринку туристська фірма може здійснювати цінові 

маніпуляції. Часто збільшення ціни сприймається клієнтами як 

зростання цінності пропонованої послуги, тому іноді на приблизно 

однакові продукти встановлюються різні ціни. Якщо різниця у рівні 

цін невелика, то споживач купує дорожчу послугу, припускаючи, що її 

якість вища.  
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За незалежності України вирішенню проблеми утилізації 

твердих побутових відходів не приділялося належної уваги. Зараз на 

тлі глобальних екологічних проблем (скупчення сміття у Світовому 

Океані, мікропластик у нутрощах виловленої риби, дефіцит ресурсів 

тощо) це питання особливо актуально. Позаяк, площа тільки офіційно 

зареєстрованих сміттєзвалищ становить більше 43 км2, що становить 

7 % території України та дорівнює території Данії. На цих звалищах 

накопичилося більше 54 мільйонів м3 сміття [1].  

Для вирішення проблеми слід розглянути досвід країн, що  є 

передовими в утилізації побутових відходів. Так, наприклад, у Японії 

сміття сортується на спалиме, неспалиме та великогабаритне. До 

спалимих відносять більшість відходів. Навіть папір, 80 % якого 

японці здають на переробку, утилізується лише на 63 %. Решта – 

спалюється, як і більша частина сміття. Хоча в усьому світі 

спалювання ТПВ вважається неекологічним. Японія разом з США є 

винятком, адже у цих країнах застосовується найсучасніша технологія 

утилізації – плазмова газифікація. Тверді побутові відходи по цій 

технології обробляються потоком плазми з температурою 1200º і 

вище. При такій температурі смоли не утворюються, а токсичні 

речовини руйнуються. Від 30 тонн сміття в підсумку залишається 6 

тонн попелу, який потім очищується і використовується в будівництві. 

При цьому завод не тільки знищує сміття, а й виробляє 

електроенергію, яку постачають у міські будинки, лазні, басейни.  

Сьогодні у суспільстві формується позитивне ставлення до 

сміттєпереробної індустрії. Так, біля сміттєпереробних заводів 

розбивають парки і сквери, а на самі підприємства водять екскурсії, 

облаштовують в них лекційні зали для школярів. Деякі об'єкти 
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сміттєпереробної промисловості можна вважати справжнім 

архітектурним надбанням. Наприклад, завод Майсіма в Осаці, 

виконаний за проектом віденського художника Фриденсрайха 

Хундертвассера, зовні нагадує розважальний комплекс, а всередині 

прикрашений картинами художника. При цьому завод не тільки 

переробляє відходи в електроенергію, а й виконує соціальні функції – 

при ньому працює центр реабілітації інвалідів. 

Шлак, що утворюється при спалюванні сміття, використовують 

в будівництві. Його пресують в величезні брикети, з яких потім 

будують будівлі і штучні острови. Найвідоміший з них - острів 

Одайба в Токійській затоці. Неспалиме сміття перероблюється. Зі скла 

роблять нові пляшки, а також перетворюють склобій на будівельні 

матеріали: зокрема, скляний пил використовується для облицювання 

стін. З переробленого пластику в Японії виготовляють спортивну 

форму, робочий спецодяг, килими [2]. 

Іншим прикладом вдалого вирішення завдання утилізації 

побутових відходів є Швеція: 50 % побутових відходів спалюється для 

виробництва тепла і енергії. Таким чином 20 % електрики та тепла в 

країні забезпечують сміттєспалювальні заводи. Кількість шкідливих 

речовин у золі, зменшують на 50 %, просіюючи її для відділення від 

неї гравію, який використовують у дорожньому будівництві. Увесь 

дим сміттєспалювальних фільтрується через сухі фільтри та воду. 

Воду очищують до якості питної, а шламом від неї заповнюють 

покинуті шахти. 99 % відфільтрованого таким чином диму – це 

нетоксичний вуглекислий газ та водяна пара. Але навіть це не є для 

шведів ідеальним показником. Потрапляючи в атмосферу, 

вуглекислий газ утворює парниковий ефект, що спричиняє негативні 

зміни клімату. Тому найкращий варіант утилізації сміття – це 

переробка та повторне використання.  
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Налагоджена система утилізації сміття дозволила Швеції 

імпортувати відходи з сусідніх країн. За даними Svenska Dagbladet [3], 

за 1 тону сміття сміттєспалювальні заводи отримують $ 43. У 2014 

році Швеція прийняла 2,3 млн тон сміття з Норвегії, Ірландії та 

Великої Британії. Отже, окрім сировини для тепла та енергії, Швеція 

отримала прибуток у майже $100 млн. 

В Україні індустрія переробки та утилізації сміття лише 

зароджується. Незважаючи на те, що у 2018 році був прийнятий закон 

про обов’язкове сортування сміття, заходів з контролю за 

дотриманням закону та просвітницької діяльності серед населення не 

ведеться. Переробляється менш ніж 4% відходів. Сміттєпереробні 

заводи обробляють несортовані відходи, що зменшує ефективність 

утилізації. Індустрія розростається лише екстенсивно шляхом 

будівництва заводів більшої потужності. 

Враховуючи такий стан індустрії переробки сміття та 

загальносвітову екологічну небезпеку представникам готельної 

індустрії, як одним з основних генераторів сміття, варто долучатися 

до цих проблем шляхом впровадження соціальних практик. По-перше, 

готелям слід дотримуватись оновленого ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і 

споруди. Готелі», у якому формалізовано вимоги щодо обов’язкового 

сортування сміття готелями [4]. 

По-друге, слід проводити політику збереження ресурсів як 

співробітниками готелю, так і гостями, бо зменшення витрат води, 

електроенергії та опалення зменшить кількість відходів, що 

утворюються.  Для цього варто проводити просвітницьку роботу із 

персоналом, формувати відчуття відповідальності за особистий вплив 

на екологію. Для гостей слід розміщувати агітаційні брошури, 

нагадування та прохання щодо раціонального використання ресурсів. 
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У довгостроковій перспективі доцільною є побудова нових 

готелів із використанням будівельних матеріалів, що вироблені із 

вторинно перероблених матеріалів. Це стимулюватиме виробництво 

таких будматеріалів та популяризуватиме їхнє використання. 

Впровадження «екодоктрини» у засобах розміщення може 

сприяти формуванню конкурентних переваг та недоліків. До переваг 

варто віднести  

– економію на ресурсах (зниження споживання води, 

електроенергії, витрат на паливо, економія на матеріалах вторинної 

переробки);  

– приваблення нових клієнтів за рахунок сприятливих 

екологічних обставин та зниження навантаження на здоров’я гостей;  

– позитивне позиціонування за рахунок PR та додаткових 

можливостей рекламування готелю, створення для готелю репутації 

соціально відповідальної компанії. 

До недоліків відносять значні додаткові витрати на 

впровадження екологічних інновацій; відтік клієнтів через відмову від 

деяких видів послуг, товарів, предметів інтер’єру, матеріалів, що 

негативно впливають на екологію. 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що індустрія 

переробки відходів в Україні знаходиться лише на етапі становлення 

та не має необхідної підтримки з боку населення та достатньої 

підтримки з боку влади. Допомогти змінити ситуацію на краще 

можуть представники бізнесу, зокрема готельна індустрія України 

шляхом впровадження соціальних практик, що спрямовані на 

підтримку розвинення індустрії переробки відходів та привертання 

уваги населення до проблеми утилізації сміття власним прикладом 

компанії. 



74 
 

Список джерел: 

1. 500 пирамид Хеопса: сколько мусора в Украине. Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-

43417368 

2. Как сортируют и перерабатывают мусор в Японии. 

Електронний ресурс] – Режим доступу : https://recyclemag.ru/article/kak-

sortiruyut-i-pererabatyivayut-musor-v-yaponii 

3. Гроші зі сміття. Як Швеція навчилася отримувати користь з 

відходів. [Електронний ресурс] – Режим доступу :  

https://espreso.tv/article/2018/11/13/groshi_zi_smittya_yak_shveciya_navchy

lasya_otrymuvaty_koryst_z_vidkhodiv 

4. ДБН В. 2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Київ. 

Мінрегіонбуд України. – 2009. – 49 с. 

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 
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Соціальна відповідальність є ефективним інструментом 

саморозвитку організації, що підкреслює відповідальне ставлення 

будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, 

працівників, партнерів тощо. Активна соціальна позиція компанії 

ґрунтується у гармонійному співіснуванні, залученні до вирішення 

соціально-економічних, екологічних та культурологічних проблем.  

Останнім часом корпоративна соціальна відповідальність є 

актуальною темою конструктивного діалогу між бізнесом і 

суспільством. На сьогоднішній день все більше підприємств ведуть 

соціально відповідальний спосіб функціонування, що одночасно 

приносить користь як суспільству, так і бізнесу та бренду в цілому.  

Підприємства, що функціонують у сфері гостинності 

розробляють програми та стратегії, які направлені на корпоративну 
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соціальну відповідальність, намагаються підвищити лояльність 

клієнтів, зберегти навколишнє середовище, зменшити соціальні 

проблеми, сприяти розвитку громад та вийти на новий рівень 

конкурентоспроможності.  

Соціально відповідальне ведення бізнесу надає ряд переваг 

готельним підприємствам, а саме:  

– збільшення обсягів реалізації та зміцнення позицій бренду, 

іміджу; 

– збільшення кількості потенційних споживачів; 

– формування позитивної репутації; 

– зменшення витрат на рекламу;  

– привернення уваги ЗМІ та інвесторів; 

– підвищення конкурентоспроможності на ринку послуг;  

– підвищення лояльності клієнтів; 

– мотивування співробітників працювати краще.  

Все це може стати ключовими аспектами роботи готельних 

підприємств в умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку 

готельних послуг. 

Приймаючи рішення щодо соціальної відповідальності, 

керівництво готелів має враховувати витрати, які пов'язані із 

споживанням електроенергії на опалення, освітлення, приготування 

їжі, раціональне використання води, природних ресурсів тощо. За 

рахунок зменшення використання ресурсів, відходів та викидів можна 

одночасно допомогти довкіллю та заощадити гроші. За допомогою 

декількох простих кроків можливо знизити рахунки за комунальні 

послуги та досягти економії. 
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Встановлення в готелях енергоефективного обладнання, відмова 

від використання пластикового посуду, співпраця з компаніями, які 

гарантують грамотну утилізацію відходів, використання сантехніки, 

що забезпечує економічне використання прісної води, раціональне 

використання паперу в діловодстві та рекламній діяльності, 

пропонування гостям змінювати постільну білизну та банні речі за 

необхідністю тощо є першими кроками до соціальної 

відповідальності.  

Наприклад, мережа готелів Прем’єр Палац є кшталтом соціально 

відповідального бізнесу. У 2010 році в мережі Прем’єр Палац було 

запроваджено програму соціальної відповідальності «Щасливий світ». 

Програма передбачає такі напрями діяльності: 

– зниження навантаження на довкілля з боку готелю; 

– підтримання та популяризація регіональної культурної та 

історичної спадщини; 

– надання дієвої допомоги соціально незахищеним та тяжко 

хворим дітям; 

– відповідальне ставлення до працівників та партнерів, а також 

до навколишнього середовища.  

Мережа готелів Прем’єр Палац беруть під патронат дитячі 

будинки та лікарні в різних регіонах, підтримують інститут донорства 

та всіляко сприяють ідеї донорства серед співробітників, розміщують 

у вестибюлях скарбнички для збору пожертвувань на користь дитячих 

будинків, які знаходяться під патронатом відповідного готелю. 

Мережа Прем’єр Палац відмовилась від теплопостачання від 

міської мережі й побудували власні газові котельні. Таке рішення, як 

транспортування енергоносія до споживача, а не теплової енергії, 

забезпечило максимум ефективності такої енергосистеми. 
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У мережі готелів Прем’єр було замінено на світлодіодні більше 

90 % лампочок у 15 тис. світильників. Задля зниження споживання 

прісної води в готелях мережі було встановлено ричанні змішувачі, 

побутову сантехніку з обмежувачами потоку води, ретельно 

налаштовано всі сантехнічні прибори. Пральні було обладнано 

професійними пральними машинами зі зниженим водоспоживанням. 

Більше 10 років готелі Прем’єр Палац використовують безфосфатні 

миючи засоби та засоби для прання. Дванадцять вентиляторних 

установок системи вентиляції повітря було обладнано моделями 

частотного керування. Завдяки еластичному автоматизованому 

керуванню вентиляцією споживання електроенергії знизилося на 15–

20 %. 

За ініціативи готельєрів було розроблено та впроваджено 

систему роздільної утилізації відходів. Їх ретельно сортирують за 

типом: скло, пластик, папір, метали, харчові відходи, кухонні жири, 

електроніка та техніка, відходи від експлуатації транспорту тощо. 

Основними критеріями обрання постачальників товарів є 

зниження долі тари й упаковки та політика соціальної 

відповідальності. Таким чином, мережа готелів Прем’єр Палац 

популяризує відповідальне ставлення до довкілля серед гостей, 

партнерів та працівників. Гостей заохочують до зменшення частоти 

заміни постільної білизни та рушників. А працівники всіх ланок під 

час стажування проходять курс прикладної екологічної грамоти.  

Виходячи з вищевикладеного, важливо зазначити, що соціальна 

відповідальність починається з середини, компанія не може називати 

себе соціально відповідальною, якщо вона створила проект для дітей 

сиріт, але її співробітники працюють у жахливих умовах і не 

отримують вчасно заробітну плату. 
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Компанія – це не тільки керівництво, це і персонал, це єдиний 

організм. Саме працівники будують майбутнє бренду. І від них 

залежить, наскільки цей бренд буде успішним. Для робітників вкрай 

необхідно створити комфортні умови праці, позитивний морально-

психологічний клімат, здорове харчування, соціальний захист, 

медичне страхування, виплачувати заробітну плату вчасно, надавати 

допомогу працівникам в критичних ситуаціях тощо.  

Соціальна відповідальна компанія повинна бути прозорою в 

своїй діяльності, у впливах на інших контрагентів.  

Соціально відповідальні компанії мають в зрозумілій, 

збалансованій і правдивій формі розкривати рішення та діяльність, за 

які вони несуть відповідальність, включаючи їхній фактичні та 

можливі впливи на суспільство і довкілля. Ця інформація має бути 

легкодоступною і зрозумілою для всіх заінтересованих сторін.  

Організації повинні надавати можливість своїм працівникам 

прямо і відкрито говорити те, що вони думають і не боятися наслідків. 

Співробітникам важливо, щоб їх слухали і чули. Це робить їх 

упевненими, що від них залежить майбутнє компанії, а певна людина 

робить свою справу ефективно. Як висновок, робітники умотивовані 

працювати як найкраще для єдиного результату. 

Отже, корпоративна соціальна відповідальність – це не модний 

бізнес тренд, це нагальний вектор розвитку будь-якої компанії, що 

хоче залишатися актуальною для нових поколінь, бути конкурентною 

на ринку товарів та послуг, збільшуючи чисельність нових 

потенційних споживачів, допомагаючи людям, одночасно збільшуючи 

власні доходи та ефективність свого бізнесу. 
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Екологічний туризм є один з найбільш вдалих прикладів 

реалізації принципів сталого розвитку в туризмі.  

Генеральний секретар Всесвітньої організації туризму, 

Франческо Франжиаллі, стверджує, що туристський сектор на часі 

змінюється разом із світом, тому дуже важливо, щоб туризм 

демонстрував велику стійкість.  

Необхідність сталого розвитку туризму з кожним роком стає 

дедалі помітнішою, оскільки негативні впливи туризму стають більш 

очевидними, а позитивні ефекти не такі значимі, як були раніше. По-

перше, слід зазначити, що туризм, насамперед, передбачає 

застосування транспорту: машини, автобуси, літаки, потяги. В даному 

випадку проблема викидів у атмосферу великої кількості вуглекислого 

газу постає дуже гостро. Для вирішення даного негативного фактору 

кожному місту в Україні пропонується розвивати власну 

інфраструктуру туризму. Якщо кожне місто країни матиме свою 

розвинену інфраструктуру зі своїми індивідуальними пропозиціями, 

то більша частина населення надаватиме перевагу відпочинку в межах 

регіону, де вони проживають, ніж відпустці закордоном. Звісно, що 

люди продовжуватимуть подорожувати містами, країнами та навіть 

материками, але з розвитком регіонального туризму вони будуть 
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менше виїжджати з регіону проживання. А отже й з точки зору 

екології – зменшиться кількість парникових ефектів. 

По-друге, з розвитком туризму виникають проблеми у 

використанні та забруднені таких ресурсів, як вода та земля. Готелі, як 

ключова складова сфери туризму, мають потребу у використанні 

попередньо зазначених ресурсів, оскільки необхідна велика кількість 

води для приготування їжі, прання, прибирання приміщень тощо. А, 

отже, й відходів після вказаних операцій утворюється неймовірна 

кількість, а саме: забруднена вода після прибирання, прання та 

хімчистки, яка потрапляє у ґрунт, велика кількість харчових відходів 

тощо. В даній ситуації рекомендується видавати постояльцям готелів 

спеціальні буклети, в яких вказуватиметься, як та чим краще 

користуватися під час проживання. Окрім того, в кожному номері 

необхідно встановити спеціальні сумки для відходів, замість 

пластикових пакетів, які біологічно не розкладаються. А все, що 

продається у готелі повинно бути упаковане у багаторазову тару, 

оскільки одноразовий посуд також біологічно не розкладається. З 

впровадженням даних операцій буде набагато менше відходів, які 

шкодять ґрунту та ґрунтовим водам, а отже екологічний стан 

покращиться.  

По-третє, така глобальна проблема, як пластикові відходи, 

безперечно, стосуються й готельного господарства. Як відомо, у 

готелях використовують мініатюрну версію косметичних та 

гігієнічних засобів в малих пластиковий пляшках. Після використання 

даних засобів пляшки викидаються, але пластик не легко утилізувати. 

Хлорований пластик може виділяти у ґрунт шкідливі хімічні 

речовини, які потім можуть просочитися в ґрунтові води або інші 

найближчі джерела води. Це може завдати серйозної шкоди тим, хто 

п'є цю воду. Тому задля зменшення використання пластикових 



81 
 

виробів пропонується замінити у готельних підприємствах всі 

одноразову пластмасові пляшки з косметикою та засобами догляду на 

дозатори. Адже замість того, щоб використовувати і викидати в 

смітник тюбики від гелю для душу, гість робить кілька натискань на 

дозатор і отримує той же об'єм засобу без зайвих викидів пластикової 

тари. 

Окрім того, невелика кількість людей, що зупиняються в готелях 

обізнані щодо проблем забруднення навколишнього середовища. Тому 

необхідно залучати людей до захисту природи. Рекомендується в 

кожному номері готельних підприємств розмістити повідомлення для 

гостей з раціонального використання рушників. Таким чином, якщо 

гість хоче, щоб їх замінили, кладе рушники на підлогу. Якщо гість 

залишає їх на гачках, полицях та на інших меблях номеру – це 

означає, що вони будуть використані повторно. Таким чином 

використовуватиметься набагато менша кількість миючих засобів, 

порошків, води, електроенергії та трудових ресурсів для прання даних 

рушників, а отже й у стічні води не потраплятиме додаткова хімія.  

Варто зазначити, що у деяких готелях звичайні дешеві миючі 

засоби розводять концентратами, що має на увазі використання 

більшої кількості пластикової тари. Тому рекомендується 

використовувати для прання високоякісні безфосфатні засоби та 

професійні концентровані миючі засоби європейських виробників, з 

відповідними санітарно-гігієнічними висновками. Впровадження 

конструктивного досвіду надасть можливість зменшити викиди 

пластика шляхом розведення концентратів за допомогою дозуючих 

систем, а також зменшити викиди шкідливих фосфатів.  

Таким чином, в сучасному світі дуже важливим є той факт, що 

туризм повинен бути екологічно безпечним як для людей, так і для 

навколишнього середовища. Тому при правильному плануванні та 
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управлінні впровадження екологічних аспектів сприятиме переходу на 

модель стійкого туризму, здійснюючи при цьому охорону природи.  
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PR-заходи ˗ це суспільно значимі, цільові, плановані акції, що 

проводяться рекламодавцем чи за його замовленням, для досягнення  

PR-результату. Паблік рілейшнз використовується найчастіше для 

характеристики діяльності зв’язків з громадськістю та її кінцевий 

результат. Крім цього, у цих термінів можуть бути різні цілі, паблік 

рілейшнз має на меті отримати результат та здійснити певний вплив на 

думки, а зв’язки з громадськістю більше направлені на встановлення 

діалогу. Існує думка, що вперше поняття «паблік рілейшнз» використав 

президент Томас Джеферсон в 1807р. Він замінив словосполучення 

«стан думки» поняттям «паблік рілейшнз» . Але тільки в ХХ ст. це 

поняття стало використовуватися в світі. Науковці стверджують, що 

сьогодні існує близько 500 визначень паблік рілейшнз. 

 Існують такі види PR-заходів:  

— інформаційні; 

— культурні; 
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— наукові; 

— освітні; 

— благодійні; 

— святкові та ін. 

За формою PR-заходи класифікуються таким чином: ˗ Брифінг;  

˗ Прес-конференція;  ˗ Прес-тур; ˗ Презентація;  ˗ Виставка; ˗ 

Конференція;  ˗ Шоу-маркетинг;  ˗ Спонсорство; ˗ «Гаряча лінія» (hot 

line); ˗ Промо-акція (promotion).    

Основними технологіями паблік рілейшнз можна вважати –  

прес-посередництво, промоушн або просування, пабліситі, громадські 

справи (public affairs), маркетинг, торгівля, реклама, лобіювання, 

інтеренет піар, івент менеджмент.  

Прес-посередництво – це підготовка письмових матеріалів або 

проведення спеціальних заходів, для привернення уваги суспільства та 

ЗМІ.  

Промоушн – це діяльність, яка спрямована на створення та 

спонукання зацікавленості до товару, організації або окремої людини. 

Промоушн має на меті формування думки у суспільства.  

Громадські справи – це технологія, яка спрямована на 

вистроювання позитивних відносин між суспільством, урядом та іншими 

установами. Це більше стосується офіційних органів влади – пряме 

звернення до суспільства, надання інформації стосовно діяльності 

певних урядових організацій.  

Паблісіті – це залучення ЗМІ для поширення інформації про 

компанію, продукт тощо. Ця інформація є важливою і найчастіше її 

отримують від незалежного джерела. Цікавим є те, що розміщення 

такого матеріалу не контролюється ЗМІ, той, хто надає цю інформацію 

не працює в ЗМІ.  
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Реклама – її суть полягає в створенні попиту на певний продукт. 

Цей попит вона може сформувати шляхом розміщення оголошень та 

повідомлень на радіо, телебаченні та в журналах. 

З розвитком глобальної мережі Інтернет, з’явилася нова технологія 

– Інтернет PR (IPR). Її сутність полягає в просуванні товарів та послуг 

через мережу. На наш погляд  – це дуже ефективно, адже 

розповсюдження в Інтернеті відбувається дуже швидко і до того ж, 

серед великої кількості людей.  

Івент-менеджмент – це організація заходів (культурних, 

соціальних, політичних) з метою ознайомлення з продуктом або 

послугою велику кількість людей. Це досить цікава технологія, адже такі 

заходи завжди привертають увагу суспільства. 

Також до технологій паблік рілейшнз деякі відносять: 

 • Чорний піар – це технології паблік рілейшнз, які суперечать 

закону, підривають етичні та моральні норми суспільства; дії, які 

підривають репутацію людини (конкурента). Дуже часто при чорному 

піарі підкупають ЗМІ, шукають компромат для розповсюдження та інші 

нечесні методи. 

 • Білий піар – на відміну від чорного, характеризується 

відкритістю та чесністю інформації, яка надається. Використовуючи 

технологію білого піару, компанії стають більш успішними серед 

конкурентів та твердо закріплюються на ринку [6].  

• Рожевий піар. Він характеризується створенням спеціальних 

легенд та міфів для привернення уваги. Це може бути, шлях до світлого 

майбутнього, тобто, рожевий піар нам показує як все добре і чудово.  

• Сірий піар. Створення реклами, де не розкривається інформатор 

використовуваних даних. Сірий піар – щось середнє між чорним і білим, 

тут не має вигаданої інформації, але і не вказується джерело даних.  
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• Зелений піар використовується компаніями, що пропагують 

захист навколишнього середовища, використання екологічних 

матеріалів та ін. Як приклад може використовуватися соціальна реклама. 

 • Жовтий піар особливо актуальний в сфері шоу-бізнесу. Тут 

використовуються прийоми розповсюдження пліток, перебільшення 

певної події. Дуже часто мають місце провокаційні фото та відео. 

 • Коричневий піар має деякі специфічні особливості. Деякі 

вважають, що він спрямований на популяризацію фашистських ідей. 

Але, фахівці з маркетингу пояснюють його, як направленість на рекламу 

військової галузі.  

• Вірусний піар дуже поширений в мережі Інтернет і передача 

інформації здійснюється доволі швидко. Ми обмінюємося картинками, 

відео, іграми та іншою інформацією. 

В роботі проаналізовано основні тлумачення терміну паблік 

рілейшнз, функції та технології діяльності. І якщо з поняттям та 

функціями все більш зрозуміло, то при пошуку інформації стосовно 

технологій виникають деякі проблеми. Не має даних, які б точно 

описували технологічний аспект паблік рілейшнз. Як ми бачимо, то 

технології можна поділити на дві групи – напрями діяльності в сфері 

паблік рілейшнз (пабліситі, реклама, тощо) та характерні особливості 

цих напрямів (чорний, білий, рожевий піар, тощо). 
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Коронавірус тепер в статусі пандемії. Він боляче вдарив по 

світовій економіці і відбився на всіх галузях. Сфера організації заходів 

теж не залишилася осторонь. По всьому світу скасовують найбільші 

івенти, переносять або взагалі ставлять під сумнів їх необхідність. 

Україна не стала винятком. З 12 березня 2020 р. Кабінет Міністрів 

України оголосив державний карантин. Об'явлено заборону на 

розважальні та інші масові заходи. Рекомендовано обмежити проведення 

івентів. 

У всьому світі стрімко розвивається епідемія коронавирусу, що 

дала привід скасувати івент Mobile World Congress. MWC – найбільший 

технологічний щорічний захід. Про участь в ньому в 2020 році заявили 

100 тисяч осіб і більше 28 тисяч компаній. Більшість з них – 

представники КНР. Першим сигналом до скасування івенту стала 

заборона польотів з Китаю, ініційований для стримування коронавірусу. 

Незважаючи на посилені заходи безпеки, список яких був представлений 

заздалегідь, велика кількість учасників івенту озвучили свої відмови. 

Вони побоювалися високого рівня ризику: така кількість учасників 

безсумнівно несла потенційну загрозу заражень.  

В кінцевому підсумку ініціатору і організатору заходу – компанії 

GSMA – довелося скасувати івент, пославшись на відсутність 
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можливостей для нормального проведення. Залишається питання, чи 

залишиться після цього конференція MWC одним з головних 

технологічних подій світу. 

Організатори великої конференції для фахівців онлайн-сфери 

iForum оголосили про перенесення заходу на осінь. До цього 

планувалося провести івент в травні. За офіційною інформацією, дату 

перенесли «з міркувань безпеки». 

Запланований на травень український фестиваль відеоблогерів 

Videozhara 2020 скасували. Організатори повідомили, що не хочуть 

ризикувати здоров'ям учасників. Людям повертають гроші за куплені 

квитки. 

Оголошення карантину, зростання захворюваності – все це 

незмінно впливає на івент сферу. За прогнозами, боротьба з вірусом 

триватиме мінімум до червня. Якщо тривожні настрої серед українців 

продовжаться, під загрозою опиняться найбільші літні фестивалі країни: 

Atlas Weekend і UPark Festival. 

Насправді лихоманить всю планету. Ще на початку спалаху 

епідемії етикет багатьох ділових івентів змінили, відмовившись від 

рукостискань. Але превентивні заходи не допомогли: незабаром 

посипалися повідомлення про повне скасування найбільших заходів, які 

задають тон в галузях. Всесвітня індустрія організації подій загальною 

вартістю понад $ 1 трлн, знаходиться на межі катастрофи. 

Apple скасував презентацію нової продукції і в цілому 

відмовляється від будь-яких івентів. Та ж ситуація – з Женевським 

автосалоном, який вперше в історії провели онлайн. Його організатори 

зізналися, що сума збитку через відмову від заходу складе $ 20 млн. Не 

легше і тим, хто вирішили все-таки проводити захід. Так, організатори 

Emerald City Comic Con в Сіетлі зіткнулися з масовими протестами 
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місцевих жителів, бо ті бояться спалаху епідемії через запланований  

івент з участю понад 100 тис. чоловік. 

Ситуація з розважальними шоу, виставками та концертами теж 

напружена. Так, Мадонна скасувала фінальні концерти свого туру в 

Парижі, пославшись на вірусну небезпеку. Музичний фестиваль 

Coachella, запланований на квітень, перенесли. Під загрозою – 

Glastonbury, який планують провести в червні. Несподівані скасування 

боляче вдаряють по репутації організаторів і призводять до колосальних 

збитків.  

В той же час Джорджіо Армані без проблем провів показ нової 

колекції в порожньому залі. Подія транслювалася онлайн. 

Автовиробники організували віртуальні презентації, частково 

компенсувавши скасування Женевського автосалону. Найбільша в світі 

технологічна конференція Collision теж пройде в онлайн-форматі. Деякі 

експерти оцінюють це позитивно. «Чому, наприклад, 27 тисяч 

професіоналів повинні зірватися і поїхати на південь Франції в епоху 

швидкісного інтернету і відеоконференцій?» – озвучив питання один з 

гостей конференції Mipim.  

Проте, проблема в тому, що галузь не була готова до настільки 

різких змін. Потрібно перебудовуватися «на ходу», поки світ бореться з 

пандемією, івент компаніям необхідно працювати над усвідомленням 

нової реальності. А вона диктує інші формати і способи взаємодії з 

аудиторією. Світ змінився – і потрібно цьому відповідати. 

РЕКЛАМА В ТУРИЗМІ 

Угоднікова О.І. 

к.е.н., доцент кафедри Туризму та готельного господарства, 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 
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Туристська індустрія є однією з найбільш перспективних галузей 

економіки України. Туристична галузь в нашій країні почала активно 

розвиватися та володіє великим запасом невикористаного потенціалу. 

Україна має сприятливі природні умови, численні історико-культурні 

пам’ятки, джерела цілющих мінеральних вод, що робить туристичний 

ринок привабливим як для зовнішнього, так і для внутрішнього 

споживача. 

Через ці фактори склалися досить жорсткі умови конкурентних 

ринкових відносин , тому важливе місце у процесах виробництва та 

розподілу будь-якого продукту, і, зокрема, туристичного, займають 

маркетингові заходи, тобто реклама. 

Метою досліджень є визначення ролі реклами в туризмі, її основні 

проблеми та шляхи їх вирішення. 

Реклама - це засіб поширення інформації і переконання людей, які 

створюють уяву про продукт, викликають довіру до нього та бажання 

купити цей продукт[1]. 

Туристична реклама - активний засіб здійснення маркетингової 

політики туристичної фірми по просуванню туристичного продукту, 

посиленню зв'язку між виробником і споживачем туристичного 

продукту. 

В туризмі розрізняють рекламу [2]: 

- початкову - ознайомлення раніше встановленого кола споживачів 

з новим для конкретного ринку туристичним продуктом або послугами 
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шляхом повідомлення детальних даних про якість, ціну, спосіб 

споживання, місце проведення туристичні акції; 

- конкурентну - виділення рекламованого туристичного продукту з 

великої кількості аналогічної продукції, що пропонується 

конкуруючими туристичними фірмами; 

- зберігаючу - підтримка високого рівня попиту на раніше 

рекламований туристичний продукт. 

Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються 

специфікою галузі і її товару - туристичних послуг. Ця відмінність 

полягає в тому, що [3]: 

- туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і 

точність повідомлень, які просуваються за її допомогою; 

- послуги, які, на відміну від традиційних товарів, не мають 

постійної якості, смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку 

таких функцій реклами, як інформаційність; 

- специфіка туристичних послуг передбачає необхідність 

використання наочних засобів, які більш повно відображають об'єкти 

туристичного інтересу (кіно-фотоматеріали, картини, ілюстровані 

матеріали тощо). 

- реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не 

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

відповідальність. 

Реклама туристичної фірми складається з двох частин: реклама 

власних потреб і реклама своїх можливостей.Виробництво товарів чи 

послуг само по собі не дозволяє досягти цілей підприємства. Ці товари 

(послуги) необхідно продати. Тут на одне з перших місць виступає 

реклама як центральний елемент комплексу заходів з маркетингу. 
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Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між туристичним 

продуктом і споживачем. Це означає, що, надаючи інформацію про 

компанію та її турпродукт, реклама повинна переконати потенційних 

клієнтів зупинити свій вибір саме на даній компанії та її продукті, 

підсилити впевненість постійних клієнтів у правильності їх вибору. 

Розвиток туризму складно уявити без яскравої, влучної та дійової 

реклами. Вона здійснює значний психологічний та соціокультурний 

вплив на суспільство. Рекламувати продукт можна декількома шляхами: 

на радіо (що є застарілим способом), через телебачення, у соціальних 

мережах, що є найбільш популярним засобом, адже вони зараз мають 

неабиякий вплив на аудиторію. 

Реклама туристичної фірми або туру повинна бути максимально 

правдивою та прозорою. Адже головним результатом відпочинку є 

враження, які мають бути яскравими та не гіршими від очікувань.  

Основною проблемою реклами є те, що в сучасні часи реклама не 

інформує, а переконує людей. В туристичній рекламі практично 

неможливо застосувати порівняння, яке широко використовується у 

рекламних роликах пральних порошків, зубних паст та інших товарів.  

Якісна та професійно виконана реклама надає подвійний ефект. З 

однієї сторони вона допомагає туристичним підприємствам освоювати 

нові ринки збуту, збільшувати об’єми продажів, з іншої - збільшувати 

власні доходи.  

Отже, реклама є невід’ємною складовою будь-якої туристичної 

діяльності. Тому, аби мати позитивний вплив, вона повинна бути чесною 

та змістовою. Проте такий вплив не слід розцінювати як примушування 

чи спонукання споживачів туристичних послуг до тих чи інших дій, 

адже сучасна цивілізована реклама - це не маніпулювання громадською 

думкою, а професійне формування актуальних потреб, спрямованих на 

саморозвиток людини. 
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Важливо підкреслити, що, як свідчить досвід рекламних кампаній 

провідних туристичних фірм світу, реклама має враховувати особливості 

країни, регіону, соціальний та політичний стан у суспільстві. Якісна 

реклама має бути правдивою, пропагувати здоровий спосіб життя, 

культуру та порядність у людських відносинах. 
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Студентка, 
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Сучасний ринок туризму,останнім часом,отримав значний та 

потужний розвиток, досить швидко став вагомим соціально-

економічним явищем навіть у міжнародному масштабі.При вивченні 

даної теми,  доцільно дослідити причини проблем розвитку вітчизняного 

ринку надання туристських послуг на сучасному етапі розвитку країни, з 

урахуванням наявності необхідних для цього ресурсів. 

На даний момент, є актуальною негативна тенденція зменшення 

обсягів туристичних потоків в Україні,порівняно зі світовим 
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масштабом.Метою дослідження є виявлення проблем розвитку 

туристської галузі в Україні. 

В Україні темпи розвитку туристської  галузі є значно нижчі,ніж в 

інших розвинених країнах.Розмірковуючи над розвитком світового 

туризму, доцільно визначити роль Україні на світовому ринку 

туристських послуг.Розуміючи,що в Україні є всі передумови для 

активного та конкурентоспроможного розвитку внутрішнього та 

іноземного туризму:багаті природні,туристсько-рекреаційні та культурні 

ресурси,сприятливий клімат для туризму,зручні особливості 

географічного положення й рельєфу; - можливо зрозуміти,що туризм не 

розвивається через недосконалу систему управління.Розглядаючи 

статистику туристської галузі в Україні та порівнюючи  її зі світовою, 

визначено, що в Україні темпи розвитку туристської галузі є менш 

динамічними. 

Серед головних проблемамрозвитку туризму в Україні доцільно 

визначити:  складна соціально-економічна ситуація в 

державі,відсутність правильного підходу та політики розвитку даної 

галузі як на рівні регіонів,так і на національному.Звичайно,ці проблеми 

не є винятковими серед країн з перехідною економікою(до яких 

включають і Україну),що намагаються увійти на світовий ринок та 

показати свою конкурентоспроможність. Також додає проблем розвитку 

туризму й брак інформації,що спричиняє низький рівень розвитку 

туризму. Викликає занепокоєння повільність впровадження та 

некоректність економічних реформ у галузі підприємництва, 

недосконалість нормативно-правового поля в Україні,нестача інвесторів 

у галузі туризму. 

Спираючись на цю інформацію,  зроблено висновок,що галузь 

туризму має проблемні аспекти розвитку та потребує ефективного 

використання ресурсів.Навіть не дивлячись на такі проблеми 
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українського туризму, як відсутність якісної реклами України в очах 

іноземців та українців на тему туристської привабливості,відсутність 

розвиненої інфраструктури,значні розбіжності між потребами та 

можливостями туризму із законодавчим полем,нестачу інвесторів,що є 

визначальним у формуванні сучасної української туристської галузі на 

високому рівні та проблеми з фінансуванням цієї галузі,саме 

нераціональність та непослідовність в розвитку туристської галузі в 

Україні робить  менш конкурентоздатною. 

 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПАКЕТУ ТУРИСТСЬКИХ 

ПОСЛУГ 

Євдокімов О.В. 

кандидат економічних наук 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Створення пакету туристських послуг потребує залучення 

численних суб’єктів господарювання з найрізноманітніших галузей, які 

мають забезпечити туристу щонайменше: 

- трансфер; 

- проживання; 

- харчування. 

В залежності від характеру обраного туру до вищезазначених 

послуг можуть додаватись реалізація турспорядження, екскурсії, 

анімація і.т.д[2]. 

Усі або більшість передбачених туром послуг туроператор придбає 

з торговою націнкою постачальників і формує з них турпакет вже зі 

своєю торговою націнкою. Таким чином, процес формування турпакету 

передбачає нарахування чималої доданої вартості (рис. 1). 

 

Споживачі 

турпослуг 
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Рис. 1 Структурна схема процесу створення та реалізації пакету 

туристських послуг 

 

Вказана особливість формування турпакетів суттєво збільшує 

вартість споживання турпослуг порівняно з окремим їх споживанням, 

оскільки кожен суб’єкт господарювання, задіяний у процесі надання 

турпослуги, створює торгівельну націнку на свою конкретну послугу [1].  

Для туроператорів альтернативою залученню відокремлених 

постачальників послуг в рамках туристського пакету є розширення 

спектру надаваних ними послуг, аж до формування туроператора 

повного циклу, який буде мати у своєму розпорядженні всі виробничі 

потужності, потрібні для повноцінної реалізації турпослуги. Проте для 

зазначеного підходу є характерним ряд обмежень.  

Реалізація зазначеного заходу є вельми затратною у фінансовому 

плані, а отже її можливість суттєво залежить від спеціалізації та обороту 

конкретного туроператора. Якщо, наприклад, постачальник пляжно-

кліматичних турів спеціалізується на обмеженому переліку країн (або 

взагалі є монооператором), формування інфраструктури, необхідної для 

забезпечення повноциклічного виробництва турпослуги є простішим, 

ніж у випадку, коли туроператор спеціалізується на багатьох напрямах 

або видах туризму. 

… 

Туроператори 

Авіаперевізники Заклади 

харчування 

Заклади 

розміщення 

Націнка 

Націнка 
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Таким чином, процес виробництва пакету туристських послуг 

характеризується широким різноманіттям методів організації, 

застосування яких здатне суттєво вплинути на її вартість. Ефективність 

застосування тих чи інших методів організації варіюється в залежності 

від характерних особливостей туроператора, що їх реалізує. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «СІЛЬСЬКОГО» ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

Васютенко К.В. 

бакалавр, 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Науковий керівник: Абрамов В.В., доцент кафедри туризму і 

готельного господарства 

З початку XXI ст. сільський туризм є одним з секторів туристської 

індустрії, яка динамічно зростає. За оцінкою експертів Всесвітньої 

туристської організації, сільський туризм визнаний одним із 

стратегічних напрямків розвитку туризму. Він є високоприбутковою 

галуззю в США і країнах Західної Європи. Про масштаби розвитку 

сільського туризму свідчить той факт, що з 1 млрд. щорічно 

подорожуючих, сільський туризм вибирають від 12 до 30%. На думку 

більшості національних асоціацій, приріст сектора сільського туризму в 

світі за останнє десятиліття склав 20-40%[1]. 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E.+%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%AE.+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%AE.+%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Поняття «сільський туризм» в різних нормативних і наукових 

джерелах трактується по-різному, наприклад, так: 

Ткаченко Т.І.–«Сільський туризм» – незмінний спосіб відпочинку в 

сільській місцевості в певної категорії людей незалежно від їх доходів; 

необхідність оздоровлення у певних кліматичних умовах за 

рекомендаціями лікарів; близькість до природи та можливість більше 

часу проводити на свіжому повітрі; можливість харчування екологічно 

чистими та дешевими продуктами; реальна можливість залучитися до 

сільськогосподарських робіт для власного задоволення; потреба у 

спокої та у розміреному ритмі життя; можливість залучення до іншої 

культури, звичаїв, участі в місцевих святах[2]. 

UNWTO – Суттєвий сектор світового туристського господарства, 

який найбільш динамічно розвивається. 

«Закон про туризм» Литовської республіки (1998р.) поняття 

«сільський туризм» трактує наступним чином – це послуги проживання 

та цілеспрямована рекреаційна діяльність у сільській місцевості та 

тимчасове проживання приїжджих людей у сільській садибі 

Таким чином, сільський туризм – це спеціалізований вид туризму, 

що включає в себе елементи організованого і неорганізованого 

відпочинку мандрівників на сільській території з метою їх залучення до 

місцевої природи, способу життя населення і ознайомлення з місцевими 

етнокультурними комплексами і їх цінностями. 

Різновидами сільського туризму є аграрний і фермерський туризм. 

Аграрний туризм включає все, що пов'язано з сільськогосподарською 

діяльністю, з певними подіями, святами, музеями, присвяченими 

виробництву сільськогосподарських продуктів і з традиціями і звичаями 

даного регіону. Фермерський туризм включає всі, що безпосередньо 

пов'язано з певною фермою, незалежно від проживання, відвідування 

ферми проїздом із зупинкою в ній на обід, деякі розваги тощо. Таким 
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чином, якщо не вдаватися в тонкощі і деталі існуючих зарубіжних 

моделей, по-різному визначають цей вид діяльності, можна вважати 

поняття сільського, аграрного та фермерського туризму синонімами. 

Основне, що приваблює у сільському туризмі – це комплекс 

чинників, що сприятливо впливають на людину: оздоровчий, 

естетичний, пізнавальний. Відпочинок в сільській місцевості - це не 

курорт, де безліч туристів. Тут - стан релаксації, який особливо 

необхідний для жителів міст. 

На сучасному етапі в розвинених європейських країнах 

популярність сільського туризму зростає, на думку Печериці О.В. він 

посідає друге місце після пляжного туризму і приносить до 30% 

прибутку всієї туріндустрії [3]. 

Основною ідеєю цього виду відпочинку є близькість природи до 

людини і навпаки. Основна цільова аудиторія це міські жителі, які 

втомилися від постійного стресу, шуму, пробок, і хочуть розслабитися 

на природі в простій обстановці, живлячись продуктами, зібраними на 

їхніх очах, і провести кілька днів в гармонії з природою. Для створення 

такого курорту не потрібно особливо багато витрат, основні рекреаційні 

ресурси надає карта України - природа, чудові пейзажі, гори і водойми. 

Україна має хороший потенціал для розвитку сільського туризму. 

У селах налічується близько 200 000 садиб, які могли б стати місцем для 

сільського туризму. За оцінками експертів цей напрямок може 

приносити до 500 млн гривень доходу в рік. 

Сільське населення, як вказує Бейдик О.О., здатне отримувати 

реальні доходи у сфері сільського туризму від таких видів діяльності, як: 

облаштування туристських маршрутів; облаштування та експлуатація 

стоянок для туристів, робота гідом або екскурсоводом; транспортне 

обслуговування туристів; єгерська діяльність (полювання, аматорське і 

спортивне рибальство); прокат туристського спорядження; послуги 
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прийому туристів; кулінарні послуги, підготовка культурних програм; 

народні промисли, виробництво і реалізація туристам екологічно чистих 

продуктів харчування [4]. 

В Українііснує кілька основних напрямків в сільському туризмі. 

Найбільш доцільним залишається Західна Україна. Незвичайні 

ландшафти і природні умови підходять як для зимового (катання на 

лижах), так і літнього (походи, прогулянки по лісах, активні види розваг) 

відпочинку. Поділля підійде любителям археологічних пам'яток, яких 

тут безліч. Центральний і Східний регіони цікаві пам'ятниками козацтва, 

численними ландшафтними парками, а також і археологічними 

пам'ятками. 

Однак якими б унікальними і неповторними не були сільські 

об'єкти, самі по собі вони не можуть бути постійно цікаві туристу. Щоб 

потік гостей в регіон не зменшувався, необхідно створити комплексний 

туристський продукт. 

Треба забезпечити туриста комфортабельним проїздом, 

організувати місця зупинок, відпочинку, харчування. Потужним 

магнітом, який притягує туристів, є фестивалі сільського сподарської 

продукції та етнографічні, різноманітні заходи, свята, які проводяться на 

тих чи інших територіях. І якщо село, селище, громада вважають себе 

унікальними і хочуть залучити на свою територію туристів, перш за все 

вони повинні дати відповідь на питання: чому саме до них мають 

приїхати туристи і що потрібно зробити, щоб вони повернулися ще раз? 

Мало мати цікавий об'єкт - потрібно забезпечити розвиток 

інфраструктури, інакше, яким би цікавим не був об'єкт, туристи не 

поїдуть. І, звичайно ж, варто розробити цікаві маршрути, можливо 

навіть театралізовані, і постійно розвивати їх. Адже для туриста важливо 

постійно отримувати позитивні емоції.  
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У числі основних передумов формування системи сільського 

туризму на конкретній території виділяються, на наш погляд, туристські 

ресурси, що представляють собою сукупність природних і штучно 

створених людиною об'єктів, придатних для створення туристського 

продукту. Ця сукупність включає економічні (фінансові, житлові умови), 

природні (екологічно сприятливі і атрактивні особливості ландшафтів), 

культурно-історичні (пам'ятники історії, культури, старовини і 

сучасності), трудові (можливість зайнятості туристів і специфіка 

зайнятості господарів), соціальні (рівень культури , освіти приймаючих 

туристів), виробничі (можливість надання послуг зв'язку та транспорту). 

Варто зауважити, що в останні роки уряд все більше переймається 

проблемами села, і намагається вирішити його проблеми. «Сільський 

туризм» - це ідеальне рішення цих проблем, він створить робочі місця в 

провінції, поверне молодь в вмираючі села, допоможе фінансово і 

наповнить казну.  

Для успішного розвитку сільського туризму на наш погляд 

необхідно: по-перше, реалізувати усі законодавчі проекти та закони, що 

стосуються просування сільського туризму, такі як проект Закону 

України «Про сільський зелений туризм», Закон України «Про особисте 

селянське господарство», Закон України «Про сільськогосподарську 

дорадчу діяльність», проект Закону України «Про аграрний туризм та 

аграно туристську діяльність».  

По-друге, необхідна фінансова підтримка серед малого бізнесу у 

сільський місцевості. 

По-третє, проводити рекламні компанії в готелях міст України.  

Так, як іноземці прибувають в Україну в основному в Київ і великі міста 

і зупиняються в місцевих готелях, то там і потрібно рекламувати 

«зелений туризм», а не тільки казино та ресторани. Новини України 

повинні присвячувати більше часу в своїх передачах, щоб висвітлити цю 
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гостру і актуальну тему. Також потрібно розміщувати рекламу в 

інтернеті, про місця відпочинку. 
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Актуальність теми дослідження. Туризм в даний час є однією з 

найважливіших сфер діяльності сучасної економіки. Розвиток в'їзного 

туризму, в свою чергу, дозволить підвищити рівень матеріального 

благополуччя громадян України, створить нові робочі місця, підніме 

міжнародний авторитет держави, поповнить його валютний запас, 

сприятиме диверсифікації економіки, створюючи і розвиваючи галузі, 

що обслуговують сферу туризму. В'їзний туризм - це діяльність, метою 

якої є розробка і просування національного туристичного продукту на 

зарубіжних туристичних ринках, пов'язані з обслуговуванням 

прибувають іноземних туристів на території власної держави [3]. 

Мета роботи дослідження, аналіз світового туризму і місця 

України на світовому ринку туриських послуг, а також визначення 

основних проблем і перешкод у сфері туристичного бізнесу та напрямків 

його розвитку в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку 

туризму займалися такі вчені, як Г. Бак (2010), Ю. Бараш (2014 року), В. 

Данильчук (2011), та інші. Кожен з них вніс свій вагомий внесок в 

дослідження по перспективі розвитку туризму в нашій країні, але до сих 

пір наша держава, незважаючи на великий природний та історико-

культурний потенціал, використовує його не в повну силу. Згідно зі 

статистичними даними, в області подорожей і туризму Україна займає 

78 місце серед усіх країн світу. 

Незважаючи на колосальний потенціал, використовується лише 

незначна частина туристичних резервів України. Існують серйозні 

проблеми, які стримують розвиток індустрії туризму і вимагають 

швидкого вирішення. В Україні налічується 1,2 тис закладів готельного 

бізнесу і лише155 готелів, які відповідають міжнародним стандартам, з 

них 5 п'ятизіркових, 31 — чотиризіркових, 76 — тризіркових, 43 — 
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двозіркових, решта — 926 підприємств мають сертифікат на 

відповідність вимогам безпеки. Проте рівень 

та різноманітність послуг часто не відповідає кількості зазначених 

"зірок". Натомість ціна готельних номерів в Україні  істотно завищена 

супроти 

 середньоєвропейської. В Україні відсутні усі ті податкові пільги, що має 

туристичний бізнес в країнах, яким вдалося підняти галузь [5, с. 210]. У 

цілому в Україні кількість готельних місць на 1 тис. населення складає 2, 

у Києві — 6, тоді як у Москві — 9, у Парижі — 38, а в середньому по 

Європі — 14—18 [2]. 

 Методи дослідження. При дослідженні використовувалися методи 

системного та статистичного аналізу[1]. 

Результат дослідження. Складна політична та економічна 

ситуація в Україні стримує розвиток туристичної індустрії. Ситуація 

невизначеності відлякує потенційних іноземних туристів. Отже, для 

поліпшення ситуації потрібно, в першу чергу, вести грамотну 

інформаційну політику, спрямовану на створення позитивного іміджу 

країни. Туризм є одним з найбільш перспективних напрямків соціально-

економічного розвитку регіонів. Сьогодні стримують розвиток туризму 

багато факторів, серед яких і недосконалість законодавчої бази, і 

обмеженість асортименту пропонованих послуг і відсутність коштів на 

реконструкцію пам'яток історії та архітектурного мистецтва і 

повноцінної інформації про можливих туристичних маршрутів. Цей 

перелік можна ще і далі продовжувати. Аналіз вітчизняного 

туристичного ринку свідчить про те, що розвиток туризму в Україні 

знаходиться тільки на початковій стадії. Для вирішення поставлених 

проблем необхідна міцна підтримка держави. Спочатку потрібно 

створити належні умови для роботи туристичних підприємств, установ і 

організацій. Вимагають розробки і впровадження прогресивні методи і 
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стандарти туристичного обслуговування; потрібно пропонувати вигідні 

умови для підприємців малого та середнього бізнесу; підвищувати 

ефективність використання рекреаційних ресурсів та об'єктів культурної 

спадщини; зміцнити матеріально-технічну базу туризму. Серед 

важливих напрямків роботи з розвитку туризму є потужна інформаційна 

політика[2]. 

 Регулювання туристичної діяльності в Україні здійснюється 

різними шляхами, одним з найважливіших державних регуляторів є 

правове регулювання. Так, Законом «Про туризм» встановлено, що 

державна політика в галузі туризму визначається Верховною Радою 

України. Головною метою вищевказаного закону визначалося створення 

правової бази для розвитку туризму як високорентабельної галузі 

економіки та важливого засобу культурного розвитку громадян, 

забезпечення зайнятості населення, захист законних прав та інтересів 

туристів і суб'єктів туристичної діяльності, визначення їх обов'язків і 

відповідальності. Одним з найважливіших кроків державної політики в 

сфері туризму має стати створення позитивного іміджу України як 

туристичної держави та активне просування туристичного продукту. 

Основою туристичної індустрії є насамперед туристична інфраструктура 

і тур-послуги. Нинішній стан інфраструктури не задовольняє ні 

вітчизняних, ні іноземних туристів, а якість послуг робить сучасні 

туристичні продукти неконкурентоспроможними. Незадовільний стан 

дорожнього покриття, низький розвиток єдиної транспортної мережі, 

відсутність інформаційного облаштування - все це характеризує 

нинішній стан транспортної інфраструктури більшості територій 

України. Безумовно, для вирішення всіх перерахованих проблем 

необхідно значне бюджетне і приватне фінансування. При цьому 

необхідно, щоб інвестори отримали дієвий механізм сприяння 

інвестиціям. Створення конкурентоспроможного туристичного 

продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби 
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населення країни і забезпечити розвиток територій - це і є стратегічна 

мета розвитку туристичної галузі в Україні. Розвиток туризму в Україні 

дозволить створити додаткові робочі місця, поповнити валютний запас, 

відновити занедбану інфраструктуру, зміцнити авторитет у світовому 

співтоваристві. 

Значна кількість санаторно"курортних і оздоровчих закладів 

морально і фізично застаріли та мають низьку конкурентоспроможність: 

щорічно ними користується лише 7,5% від загальної кількості іноземних 

відвідувачів України. Їхня середньорічна завантаженість не перевищує 

40%. Більшість коштів, що спрямовуються на будівництво та 

реконструкцію — власні кошти підприємств, внутрішні та іноземні 

інвестиції складають лише 35%. Транспортна та комунальна 

інфраструктури більшості туристично-рекреаційних територій 

характеризуються низьким рівнем розвитку єдиної транспортної мережі, 

придорожнього сервісу та інформаційного облаштування, незадовільним 

станом дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху, що погіршує 

доступність туристичних ресурсів, знижує мобільність населення та 

якість національного туристичного продукту [5, с. 210]. 

Висновки та пропозиції. Я вважаю,що для того, щоб вивести 

туристичний бізнес в Україні на більш високий рівень необхідно: 

— удосконалити матеріально-технічну базу міжнародного туризму до 

рівня світових стандартів; 

— розвивати інфраструктуру туристичної галузі для комплексного 

обслуговування зарубіжних туристів; 

— навчитися обслуговувати і розважати одночасно всі категорії 

туристів; 

— вміти грамотно підбирати, навчати кадри, а також підвищувати їх 

професійний рівень; 
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— впроваджувати новітні наукові розробки і досягнення техніки; 

— широко використовувати рекламу; 

— співпрацювати з різними державами в області туристичних обмінів; 

— широко використовувати досягнення науки і техніки в області 

керівництва, управління, обслуговування в міжнародному туризмі. 

 На  мою думку, доцільно сформувати чітку стратегію управління 

розвитком туристичної галузі України на національному рівні, яка має 

узгоджуватись зі стратегіями та програмами розвитку туризму на 

регіональному рівні, що дасть можливість створити нові робочі місця, 

довести якість надання послуг до рівня цін на ринку і поступово 

покращити якість інфраструктурних складових (автомобільні 

дороги,готелі, ресторани, музеї тощо), що забезпечують комфортність 

споживання туристичних послуг іноземними та внутрішніми туристами. 

Для розвитку туризму основними напрямами державної політики 

повинні стати: збереження туристичних ресурсів; удосконалення 

нормативної бази; створення економічних умов для стимулювання 

розвитку туризму; надання пільг для організації туристичної роботи; 

залучення інвестицій в розвиток туристичної індустрії; сприяння 

розвитку конкуренції; забезпечення безпеки туристів; підтримка вчених; 

участь в Міжнародній програмах розвитку туризму. Та не тільки 

удосконалювати всі перелічені вище підпункти,а й найголовніше 

підтримувати старі пам’ятки культури(реставрація).  
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В сучасному менеджменті особливого значення набувають 

питання практичного застосування форм управління персоналом готелю, 

що дозволяють підвищити його соціальну ефективність та рівень 

обслуговування клієнтів. Головний потенціал готелю – це гарно 

підібрана команда персоналу та кадри. Якими б прекрасними не були 

стратегії та ідеї, для успішного розвитку та функціонування на ринку, 

готелю без добре підготовленого та висококваліфікованого персоналу, 

ефективної діяльності досягти неможливо. 

Для успішного та прогресивного розвитку готелю важливе 

значення відіграє рівень отриманої освіти. Навчання за високою якістю 
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освіти – це головне завдання для ефективного та кваліфікованого 

управління персоналом у багатьох готелів різних категорій. 

Важливу роль в управлінні персоналом відіграє проведення 

тренінгів. Тренінг – дає змогу персоналу в кінцевому результаті 

висунути нові ідеї та методи для успішного функціонування 

підприємства.  

На провідних підприємствах навчання і розвиток персоналу є 

комплексним, безперервним і необхідним процесом.  

Важливість безперервного навчання підтверджують такі чинники: 

1) Впровадження нової техніки, технологій у готельному 

господарстві; 

2) Виробництво сучасних товарів для якісного та 

високоефективного надання послуг; 

3) Збільшення комунікаційних можливостей, які створюють умови 

для ліквідації або зміни деяких видів робіт, у зв'язку з чим потрібна 

кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою; 

4) Накопичення нових знань та навичок для подальшого, 

грамотного та ефективного управління персоналом в готельному 

господарстві. 

Для більшості професій необхідно підвищувати кваліфікацію, що 

включає: 

- одержання нових спеціальних знань і навичок; 

- застосування отриманих знань і навичок, що не 

використовувалися раніше; 

- підвищення і розширення кваліфікації; 

- поліпшення якісних і кількісних показників виконаної роботи; 

- адаптацію до мінливих умов виробничого процесу. 
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Саме від персоналу, їх рівня освіти, кваліфікації  та рівня надання 

послуг клієнтам залежить подальше існування готелю. Без добре та 

грамотно організованого колективу не може бути добре злагодженої 

команди, також не можуть бути досягненні поставлені цілі. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ 

Угоднікова О.І. 

к.е.н., доцент кафедри Туризму та готельного господарства, 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М.Бекетова 

Ковач Д.І. 

Студентка,  Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

Туризм став популярним глобальним дозвіллям. Медичний туризм 

- це термін, що виник завдяки швидкому зростанню галузі, коли люди з 

усього світу їдуть в інші країни, щоб отримати медичну, стоматологічну 

та хірургічну допомогу, одночасно подорожуючи, відпочиваючи та 

повністю захоплюючись пам'ятками країн, які вони відвідують.  

Останнім часом з’явилася фраза «Глобальна охорона здоров'я», 

яка може замінити більш ранні терміни. Такі послуги зазвичай 

включають факультативні процедури, а також складні спеціалізовані 

операції, такі як заміна суглобів, серцева хірургія, стоматологічна 

хірургія та косметично-хірургічні операції. Це швидко зростаюча 

прибуткова галузь, що нараховує доходів близько 60 мільярдів доларів 

США щорічно. Її зростання було пов'язане з глобалізацією, економічним 

розвитком та прийняттям медичних послуг як ринкових товарів. 

Медичний туризм швидко набуває глобального конкурентного виміру. 

Тенденцією ХХІ століття у медичному туризмі є пратика, коли 

люди з розвинених країн подорожують до країн, що розвиваються, щоб 
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отримати медичну допомогу. Ця остання тенденція обумовлена 

різноманітними факторами в країні, де знаходиться особа, які 

включають високі витрати на лікування, довгі списки очікування на 

процедури, недоступність, незаконність або відсутність страховки для 

медичної служби/процедури, прагнення до приватності, бажання 

поєднати медичне лікування з розкішними відпустками.  

Медичний туризм стає ще доступнішим за рахунок збільшення 

доступу до швидкісних авіаперельотів, швидкої транскордонної 

комунікації через Інтернет, що сприяє розвитку компаній та збільшенню 

інвестицій у розвиток приватної галузі охорони здоров'я в країнах 

призначення. 

Висока вартість лікування в розвинених країнах, зокрема в США 

та Великобританії, змушує пацієнтів з таких регіонів шукати 

альтернативні та економічно вигідні напрямки, щоб отримати лікування. 

Основною причиною зростаючого значення медичного туризму в 

країнах, що розвиваються, є вартість медичного лікування що  

приблизно на 40% менше, ніж пропонують будь-які інші розвинені 

країни. В той час як серцевий пацієнт має платити 40 000 - 60 000 

доларів США в Сполучених Штатах Америки, 30 000 доларів в 

Сінгапурі, 12 000 - 15 000 доларів - в Таїланді, 3000 - 6000 доларів в 

Індії. У Лондоні 350 фунтів стерлінгів коштують деякі тести, які 

включають аналізи крові, електрокардіограму, рентгенографію грудної 

клітки, проби на легені та інші тести в той час як в Індії такі ж 

випробування коштують лише 84 доларів США. 

Люди з багатьох розвинутих країн, включаючи США та Європу, 

бачать перевагу в подорожі до країн третього світу, таких як Індія, 

Таїланд, Філіппіни, Південна Африка та ін., поєднуючи медичні методи 

лікування з недорогими відпустками. 
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Існує декілька причин для збільшення кількості поїздок для 

отримання медичних послуг. Демографія розвинених країн викликає 

значне зростання попиту на охорону здоров'я. У Японії, Сполучених 

Штатах Америки, Великобританії та багатьох інших європейських 

державах частка населення старше 60 років по відношенню до загальної 

чисельності населення швидко зростає. Подібні тенденції 

спостерігаються у багатьох країнах світу. У той же час тривалість життя 

в більшості країн також постійно зростає з роками; сукупний результат є 

значним навантаженням на національні системи охорони здоров'я. 

Нездатність багатьох систем охорони здоров’я боротися зі збільшенням 

попиту в багатьох випадках призводить до погіршення рівня 

обслуговування та зменшення доступу до медичних послуг через довгі 

списки очікування та високі витрати. Це змушує багатьох людей шукати 

альтернативи домашньому медичному обслуговуванню. 

З цього можна зробити висновок, що медичний туризм може 

закріпити свою позицію на ринку туризму, а  країни, що розвиваються, 

мають багато факторів для розвитку  медичного туризму та конкуренції 

в цьому напрямі на світовому ринку. 
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імені О.М. Бекетова 
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Однією з позитивних тенденцій для ринку готельних послуг є 

поява малих або міні-готелів, які відрізняються від повноцінних великих 

готелів величиною номерного фонду, маючи невелику місткість.  

Основними особливостями невеликих готелів можна назвати: 

- незвичайні дизайнерські рішення; 

- розташування міні-готелів частіше більш зручне для конкретної людини; 

- незважаючи на свої компактні розміри, пропонують гідний сервіс; 

- обмеженість кількості місць потребує попереднього бронювання; 

- невисока вартість. 

Міні-готель може мати від 10 до 50 номерів у своєму номерному 

фонді. Така концепція є вигідною для власника готелю, бо у випадку 

незаповненості, кількість місць-простоїв менша, ніж у великого готелю. 

Незвичайні дизайнерські рішення, виконання номерів у певному стилі, 

що вирізняє цей готель з-поміж інших надає переваг серед інших 

готелів. Існують готелі, номери яких виконані у певній тематиці. 

Наприклад, готель має музикальну концепцію, тому кожен номер 

виконаний у стилі якогось відомого музиканта та групи музикантів. 

Такий стиль виконання робить готель не лише комфортним засобом 

розміщення, але й цікавим туристичним об’єктом, а також він 

вирізняється своєю унікальністю з-поміж інших. 

Власники міні-готелів зацікавлені у залученні гостей, у їх 

неодноразовому поверненні, тому приділяють багато уваги гостям у 

вигляді індивідуального підходу до кожного. Це проявляється у 

швидкому сервісі, що стає можливим через не велику кількість гостей, у 

впізнанні постійних гостей готелю, виконанні їх особистих вподобань та 

надання їм особливих привілеїв. Також міні-готелі можуть мати свій 

трансфер, що забезпечить безпроблемне перевезення відвідувачів міста 

до готелю з вокзалу чи аеропорту.  
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Ще однією особливістю малих готелів є невисока вартість 

проживання, бо на відміну від великих ланцюгових готелів не платять за 

бренд та «зірковість» готелю. 

Кожен клас міні-готелю підлаштований під клас клієнта. Існують 

міні-готелі для бюджетних туристів, так звані хостели, які пропонують 

розміщення постояльців у номерах з декількома спальними місцями, 

інколи з окремим санвузлом (на номер), а інколи зі спільним (декілька 

санвузлів, розташованих на поверсі), а також зі спільною кухнею. 

Хостели пропонують і окремі номери, з одно- або двомісним 

розміщенням та окремим санвузлом.  Існують міні-готелі класу «Люкс», 

так звані бутик-готелі.  

Малий готель може не мати «зірок», але це не показник неякісного 

обслуговування. Класифікація готелів за «зірковістю» сертифікується за 

ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», який має 

багато пунктів, у числі яких є архітектурно-планувальні і будівельні 

елементи готелю. Саме цей пункт може бути неможливим для 

здійснення, тому готель не оцінюється за звичною для людей кількістю 

зірок. 

Також міні-готель може підлаштуватися під святкування свят, бо 

часто міні-готелі знаходяться на території заміських комплексів, маючи 

у своєму арсеналі гарну територію (для проведення весільних церемоній, 

вуличних фуршетів та організації концертів), та ресторан.  

Якщо для відвідувачів важливі комфорт і затишок, оригінальність в 

дизайні, особливий підхід до гостей та «незахмарна» вартість 

проживання - вибір  для тимчасового проживання міні-готелю буде 

найкращим варіантом. 
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Перше на що звертає увагу кожна людина – це на якість 

обслуговування. Сьогодні якість обслуговування є критичним фактором 

успіху в бізнесі. Згідно з дослідженнями, якісний сервіс значно збільшує 

рівень лояльності споживачів і їх бажання платити, що, в свою чергу, 

впливає на рівень продажів і прибутковість компанії. В свою чергу 

неякісне обслуговування призводить до втрати клієнтів і частки компанії 

на ринку. 

Якість обслуговування - це комплексна категорія, вагомий 

показник ефективності діяльності готельних підприємств, об'єкт аналізу, 

планування й управління.[1]  

У наданні готельних послуг найважливішу роль відіграють питання 

якості. Без якісного обслуговування готель не здатний досягти своїх 

основних цілей. Світова практика розвитку різних готельних корпорацій 

і ланцюгів, як правило, свідчить, що отримання прибутку є результатом 
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високої якості обслуговування.Дослідження показують, що головним 

чинником вибору клієнтом готелю є якість наданого йому 

обслуговування. Для ефективного забезпечення якості і 

конкурентоздатності послуг готелю актуальною проблемою є 

управління проектуванням і контролем їх якості. При цьому ключову 

роль має не лише виявлення внутрішніх причин, але і вивчення потреб 

клієнтів, а також способи задоволення даних потреб.[2] 

Також, покупці туристичних послуг стають усебільш 

прискіпливими і вимогливими до стандарту обслуговування. Цей 

елемент набирає ваги у функціонуванні суб'єктів туристичного 

підприємництва Діяльність, що пов'язана обслуговуванням туристів, 

охоплює дії перед, під час і після закінчення угоди. Суттєвим елементом 

сукупності дій, спрямованих на підвищення рівняякості туристичних 

послуг, є якість обслуговування клієнта. Обслуговуючийперсонал 

впливає на споживачів і допомагає налагоджувати тривалі зв'язки 

зфірмою. Особлива роль персоналу полягає у співпраці клієнта під 

часстворення спільної вартості та якості продукту. 

Керівний персоналмає забезпечувати високувідповідністьнаданими 

послугами та сподіваннями клієнтів. 

Процес контролю складається з трьох основних етапів. Перший 

етап контролю – встановлення стандартів.  В процесі розробки системи 

стандартів діяльності підприємств індустрії гостинності необхідно 

враховувати ряд специфічних факторів, характерних для цієї сфери 

послуг. Для того щоб рівень сервісу відповідав очікуванням гостей, 

готельне підприємство повинно подбати про створення стандартів 

обслуговування. 

Другий етап контролю - порівняння досягнутих результатів зі 

встановленими стандартами.На даному етапі менеджер повинен 

визначити, наскільки досягнуті результати відповідають очікуваним. Ці 
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результати можуть співпадати зі стандартами, а можуть бути нижчими 

чи вищими від нього. Тому робота менеджера у порівнянні результатів зі 

стандартами полягає в тому, щоб визначити допустимий масштаб 

відхилень від стандарту. 

Третій етап контролю – коригуючи дії. Третій етап контролю може 

приймати одну з трьох форм: 

1) Підтримка поточного статусу - коли результати співпадають 

зістандартами, найбільш доречною буде реакція визнання виконання і 

підтримки status-quo. Головне в діяльності менеджера - впевнитись що 

зворотній зв'язокпозитивний, що підлеглі усвідомили, - їх зусилля 

важливі і за ними спостерігають; 

2) Коригування відхилень - коли результати відхиляються від 

стандартівнеобхідно проводити коригуючи дії. Коригування повинно 

концентруватися наліквідації справжньої причини відхилення. Зміст 

коригування полягає в тому,щоб зрозуміти причини відхилення і 

повернути організацію у правильне русло. 

3) Зміна стандартів - якщо результати значно відхиляються від 

стандартів,то іншим способом коригування може бути зміна самого 

стандарту або плану.[3] 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що одним із завдань за 

допомогою якого можна реалізувати основні напрями розвитку 

підприємств готельного господарства, є завдання, пов’язане з 

досягненням відповідного рівня якості готельних послуг, що, у свою 

чергу, сприятиме забезпеченню конкуренто спроможності й 

прибутковості готельного підприємства. Досягнути цього можна завдяки 

створенню системи менеджменту якості. В свою чергу ефективне 

управління підприємством на основі маркетингу здатно забезпечити 

необхідні умови для виробництва і реалізації продукції та послуг; 

створити відповідну корпоративну культуру; впровадити стандарти 
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технічної якості обслуговування; застосувати стандарти функціональної 

якості обслуговування; вхідний контроль якості продукції та послуг 

постачальників; вихідний контроль якості на надані послуги в готелі та 

їх збут посередниками. 
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Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні інноваційна 

діяльність є необхідної в багатьох сферах підприємництва. Не є 

виключенням і туристична галузь. Стрімко розвиваюча індустрія 

туризму, використовуючи очевидні, що лежать на поверхні резерви 

розвитку, потребує нового імпульсі, в пошуку інновацій для 

обґрунтування своїх позицій в конкурентній боротьбі.  

Здатність зацікавити мандрівників своєю діяльністю є гарантією 

стабільного доходу і розвитку бізнесу.Можливо це, лише застосовуючи 

інновації, які виділять компанію серед інших. 

Проте, в після кризових умовах сукупність таких чинників, як 

несприятливий вплив макроекономічних шоків, посилення потоку 
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фінансових ризиків, дефіцит власних фінансових ресурсів формує 

низьку інноваційних активностей в сфері послуг України. 

Внаслідок цього виникає теоретична і практична проблема вибору 

оптимальних механізмів управління інноваційним розвитком сфери 

послуг, спрямованих на виробництво інновацій, тобто нових технічних 

розробок, нових технологій, нових рішень і нових методів управління 

протікають в економіці процесами. 

Особливо великі ризики беруть на себе організації, реалізуючи 

стратегічні орієнтири. У теоретичному плані, розробка інноваційної 

проблеми таки привертає особливу увагу. На це є ряд причин. Слід 

виділити чотири з них. 

По-перше, концепція інноваційного суспільства, обговорювана 

вченими, докорінно змінює наукове уявлення про економічний 

розвиток. Із збільшенням потоків інновацій, з поширенням інновацій на 

всі сфери життєдіяльності людини, з розвитком особливого типу 

мислення менеджера, по-новому пояснюється економічна поведінка 

керівника в сфері туризму.  

По-друге, інновації, які зміцнюють позиції господарюючого 

суб'єкта, повинні стати об'єктом ретельних розрахунків і оцінок. 

Здійснення системного, комплексного, технологічного підходів 

виступають обов'язковими вимогами до інноваційно їдіяльності в 

туризмі. 

По-третє, до інноваційних проблем зазвичай примикають 

інвестиційні. Не відкидаючи необхідності дослідження інвестицій, 

великі резерви посилення інноваційної спрямованості туризму бачаться 

в організаційних змінах. 

По-четверте, далеко не повністю активізований людський ресурс в 

туризмі. Здатність зацікавити мандрівників своєю діяльністю є 
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гарантією стабільного доходу і розвитку бізнесу. Можливо це, лише 

застосовуючи інновації, які виділять компанію серед інших. 

Інновація в широкому сенсі – це єдність результату і процесу, яке 

втілено в новому стані системи, так розглядають інновацію О.К. 

Абрамов, А.В. Костін і Г. Г. Азгальдов, В.В. Лапшов. На наш погляд, 

цей підхід є найбільш вдалим. Будь-яка діяльність являє собою процес, 

щоскладається з різних дій, заходів, а також, будь-яка діяльність має 

результат. В інноваційній діяльність має значення як процес, так і 

результат, що мають інноваційний характер. Отже, інновація є 

процесом, результатом процесу або, можливо, і тим, і іншим. 

Особливий інтерес до проблем управління інноваційним 

розвитком виник в останні роки в зв'язку з переходом України до 

інноваційного типу економіки. Однак залишаються неопрацьованими 

багато проблем організації інноваційної діяльності на рівні підприємств, 

що пов'язано зі складністю інноваційної діяльності, та посилюється 

специфікою сфери послуг, галузеві складові якої, в силу орієнтації на 

фінансові та споживчі ринки, чуйно реагують на зміну ринкової 

кон'юнктури. 

Інновації в туризмі необхідно розглядати як системні заходи, які 

мають якісну новизну і призводять до позитивних зрушень, які 

забезпечують сталий розвиток і функціонування галузі в регіоні. Так, 

реалізація та ідея створення туристичних проектів, які навіть не 

приносять спочатку прибутку, може дати поштовх розвитку туризму і 

активно сприяти зростанню доходів населення і створення додаткових 

робочих місць. 

Таким чином, можна визначити наступне, впровадження інновацій 

у виробничий процес туристичного підприємства дуже важливий крок, 

бо завдяки інноваціям можна досягти досить високого рівня розвитку 

організацій і зайняти в конкурентній боротьбі найбільш вигідну 
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позицію. Оскільки існує величезна кількість інновацій, то необхідно 

грамотно підходити до вибору інноваційного розвитку. Адже можна не 

тільки поліпшити діяльність організацій, але й навпаки. 
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ФОРМАТ ІВЕНТУ: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

Лагодіна Д.Ю. 

студентка, 

Харківський національний університет 

 міського господарства імені О. М. Бекетова 

Науковий керівник – Колонтаєвський О.П., канд. екон. наук, доцент 

Івент заходи проводять усі сучасні компанії, що мають потребу 

бути активними та помітними у бізнес середовищі. Бізнес події – 

маркетинговий інструмент, що формує уявлення про компанію, 

підкреслює її статус, впливає на репутацію та імідж бренду. Щоб 

оцінити ефективність ділового заходу по його закінченню аналізують, 

чи була досягнена його мета. А перед початком організації такої події 

важливо визначити, задля чого власне вона ініційована. 

Основні цілі бізнес події: 

1. Створити, зміцнити та підтримати позитивний діловий імідж 

компанії. 

2. Залучити партнерів клієнтів, інвесторів. 
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3. Розвиток та зміцнення ділових зав’язків. 

4. Презентація нового бренду, продукту, послуги. 

5. Обмін знаннями та досвідом. 

6. Підвищення комфортного клімату всередині компанії [2]. 

Такі заходи вже стали невід’ємною частиною ділового світу. Але 

нажаль, їх дуже часто намагаються перетворити у звичайні свята та 

вечірки. Проте, в них вкладаються великі гроші та зусилля. Для того, 

щоб отримати максимальну користь від використаних ресурсів, треба 

чітко розуміти в якій формі буде проводитися івент. 

Частіше за все в сучасному діловому житті зустрічаються 

тренінги. Майже кожна людина, що працювала в офісі бувала на таких 

навчаннях. Їх суть полягає в тому, щоб позитивно вплинути на 

внутрішній клімат компанії. Тренінг буде доречно провести після будь-

яких нововведень чи навчань. Наприклад, відома на весь світ мережа 

ресторанів швидкого харчування “МакДоналдз” провела навчання для 

своїх кращих співробітників. Воно було спрямоване на покращення 

знань про каву та кавові напої. Після такого заходу культура кави була 

покращена, та підвищився продаж кави в усіх закладах.  

Ще один популярний формат івентів – це свята. Їх можна 

проводити для співробітників туристичних компаній, вони ще можуть 

змінювати думку сторонніх людей. Це чудова нагода заявити про себе, 

пояснити кожному філософію компанії та здобути нові зв’язки. Тут 

можуть добре спрацювати поєднання розважального формату із діловою 

подією.  Такі заходи можуть принести максимум користі, а саме:  

1. Покращення стосунків між колегами. 

2. Підбиття підсумків. 

3. Нагородження всіх учасників проекту. 

4. Психологічний вплив на тих, хто вважав цей проект 

невдалим. 
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5. Розвиток нових комунікацій.  

Ще один із видів заходів – це виїзні івенти. На нашу думку, вони 

більш комплексно впливають на співробітників компаній. Через те, що 

такі свята займають декілька днів, як правило це вікенди, то в 

організаторів більше часу, щоб вплинути на аудиторію. Такі дні 

наповнюються презентаціями, семінарськими заняттями, тренінгами та 

тімбілдінговими іграми.  

Як висновок, можна сказати, що поєднання новітніх івент 

технологій дає можливість досягти приголомшливих результатів. 

Головне, правильно вибрати формат події та чітко спланувати всю 

програму заходу відповідно до поставлених цілей. 

Список джерел: 
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ 

Нгуєн Тхі Лан Хионг 

студентка, 

Харківський національний університет 

 міського господарства імені О. М. Бекетова 

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

Ділові заходи проводять всі сучасні компанії, яким необхідно бути 

активними і помітними в бізнес середовищі. Бізнес події 

маркентинговий інструмент, який формує уявлення про компанію 

підкреслює її статус, впливає на імідж і репутацію бренду. 

Ділові заходи − це спосіб продемонструвати навколишньому світу, 

своїм партнерам і конкурентам власну спроможність та статусність. 
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Прагнучи досягти цього багато компаній готові з’єднати в своїй події 

все найкраще і найдорожче. Тут і авторська кухня, і елітні напої, і зоряні 

гості, і готелі VIP класу. Але часом таке прагнення не приносить бажані 

результати, а бюджет всіх витрат покрити не може. Тому важливо не 

прагнути отримати все і відразу.  

Для заохочення партнерів, клієнтів, встановлення ділових 

стосунків, створення відповідного іміджу фірми широкого 

розповсюдження набули презентації та прийоми. Презентації необхідні 

під час відкриття нового офісу, філіалу фірми, демонструванні нового 

протукту тощо. Дуже важливо, щоб презентації і прийоми були добре 

продумані, сплановані, оскільки на них в гостей складається враження 

про компанію, фірму, підприємство, яке потім дуже важко змінити. 

Для організації презентації необхідно насамперед: 

- визначити терміни проведення; 

- спланувати місце проведення; 

- скласти програму презентації; 

- з'ясувати коло учасників і розіслати запрошення (не пізніше ніж 

за 4 дні). 

Найкращий час для проведення презентації ˗ о 15-16 год. після 

обіду, щоб після її проведення можна було організувати коктейль чи 

фуршет. Персонал компанії (підприємства) виступає в ролі господарів, 

отже, повинен мати іменні карточки (бейджики) з прізвищем ім'ям та по 

батькові, а також із зазначенням посади учасника-господаря. Такі 

карточки допомагають учасникам-гостям виділити серед інших, 

господарів, і в разі необхідності звернутися за допомогою. Господарі 

повинні зустрічати прибулих гостей, представляти їх керівництву 

компанії (організації), іншим гостям. 
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Розмір приміщення для презентації повинен відповідати кількості 

запрошених. Велике приміщення і пусті столи створюють ілюзію 

невдалого заходу, хоча насправді це не завжди так. Отже краще, щоб 

приміщення було трохи замалим, і в разі необхідності персонал мав 

можливість знайти необхідні місця і столи (завчасно підготовлені). 

Приміщення, де проходить презентація, оформлюють символікою 

компанії (підприємства), плакатами, стендами, рекламними 

проспектами, буклетами. 

Після завершення презентації гостям даруються сувеніри, 

рекламні буклети компанії тощо. Завершується презентація, як правило, 

коктейлем чи фуршетом.  

При організації ділових заходів, важливо донести ідею проведення 

заходу. Важливо, щоб вона була не тільки правильно донесена, а й 

належним способом сприйнята, оскільки згодом така ідея буде 

просуватися вже не організаторами, а учасниками ділового івенту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ В 

ТУРИЗМІ 

 

Угоднікова О.І. 
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к.е.н., доцент кафедри Туризму та готельного господарства, 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М.Бекетова 

Нещеретний Б.С. 

Студент,  

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М.Бекетова 

Без реклами не можна уявитисучасний світ. Вона нас оточує  

скрізь: вдома, коли ми дивимося телевізор або слухаємо радіо , на вулиці 

у вигляді вивісок та стендів, в газетах, журналах і навіть книгах, які ми 

читаємо. Іноді реклама нас дратує, іноді навіть розважає, але завжди від 

її впливу в свідомості залишається певний образ, яскравий і виразний, 

який спонукає до покупки. 

Тому реклама стала атрибутом життя сучасного суспільства,  

впливаючи на становлення особистості, на формування стереотипів та 

інтересів, на стиль життя. У цьому контексті туристська реклама відіграє 

особливу роль, підвищуючи рівень освіти та розширюючи кругозір. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що самим дієвим 

способом в спробах туристичного підприємства донести необхідну 

інформацію до своїх клієнтів, стимулювати і змінити їх поведінку, 

привернути увагу до пропонованих послуг, створити позитивний імідж 

самого підприємства, показати його суспільну значимість, є рекламна 

діяльність. 

Сфера туризму є одним з найбільших рекламодавців. Реклама, як і 

будь-який інший вид маркетингових комунікацій, відіграє важливу роль 

в реалізації цілей туристської фірми. Вона створює психологічний вплив 

на суспільство. Реклама дає споживачеві нові знання, досвід, підсилює 

задоволеність від покупки. За допомогою реклами туристські 
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підприємства освоюють нові ринки збуту. Будучи засобом конкурентної 

боротьби, реклама загострює її, сприяючи підвищенню якості 

туристського обслуговування. Реклама дозволяє збільшити обсяги 

продажів, інформує про компанію і її продукт, переконує потенційних 

покупців зупинити свій вибір на даній компанії. 

Реклама може бути визначена як форма неособистої комунікації з 

клієнтами щодо презентації товарів, ідей і послуг, яке здійснюється 

через платні засоби поширення інформації, з чітко зазначеним джерелом 

фінансування. У туристичному менеджменті ці звертання до 

подорожуючої публіки складаються для знайомства з визначеним 

туристичним напрямком, щоб таким чином залучити покупців. Подібні 

звертання передаються потенційним покупцям за допомогою основних 

засобів масової інформації: газет, журналів, прямих поштових 

відправлень, телебачення, радіо, мережі Інтернет а також зовнішньої 

реклами. 

Кожен вид реклами  має свої переваги і недоліки. У процесі 

розробки стратегії просування продукту важливим є правильний вибір 

потрібного засобу реклами з метою одержання бажаного ефекту від 

вкладених на просування турпродукту засобів. Тому необхідно за 

допомогою досліджень одержати повну інформацію про споживача, 

його інтереси, захоплення, запити. 

Реклама можливостей зазвичай носить не тільки інформаційний 

характер, але й зацікавлює та залучає туриста в туристичну поїздку, 

запевняє в надійності і безпечності маршруту, гарантує йому хороший 

відпочинок.Розробка ідей, вибір каналів поширення реклами, підготовка 

текстового, наочного та іншого матеріалу - все це робота професіоналів - 

спеціалістів з реклами. Великі туристичні фірми мають власні рекламні 

відділи, які розробляють макети реклами і здійснюють рекламні заходи.  
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Незважаючи на високі характеристики якості та функціональності 

товару чи послуги, обсягпродажу залежить від чіткості образу товару чи 

послуги, зокрема реклами, яка є цілеспрямованим інформаційним 

впливом на споживача через різні види засобів інформації. Завдання 

реклами - поширення інформації про діяльність підприємства, вплив на 

процес прийняття рішення про купівлю товару.Однак варто погодитися, 

що не вся реклама є інформативною, і смаками споживачів можна 

певною мірою маніпулювати. Ми віддаємо перевагу тому чи іншому 

товару не тому, що перевірили всі можливі варіанти і зробили свій 

висновок, а в результаті впливу реклами.  

Отже, ефективна реклама - це така реклама, яка при мінімально 

можливих витратах призведе до  необхідного зростанням обсягів 

продажу товарів або надання послуг,  утриманням їх на існуючому рівні,  

в залежності від плану маркетингу на підприємстві. Проведення 

рекламної кампанії можна вважати успішним, якщо вона дала очікувані 

результати, тобто були досягнуті поставлені заздалегідь цілі. А 

досягнення цілей - умова успіху фірми у світі ринкових відносин. 

 

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМИ КОМПЛЕКСАМИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Кухтіна Є. Р., студентка групи ХарМоМГКТС18-1з 

Науковий керівник: Писаревський І. М., професор, д-р екон. наук 

Харківський національний університет міськогого сподарства імені 

О. М. Бекетова 

Актуальність питання обумовлюється необхідністю постійного 

дослідження проблем управління готельними підприємствами і пошуку 

кращих управлінських рішень у зв’язку зі змінами у часі. 
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Виокремлення невизначених аспектів в управлінні готельними 

комплексами, а також розробка ряду заходів для їх вирішення 

потребують змін в побудові ефективної моделі управління. 

На основі робіт таких українських і зарубіжних вчених як К. 

Каспар, Й. Кріпендорф, Ф. Котлер, А. Кох, В. Фреєр, С. Байлик, І. 

Балабанов, Ю. Волков, В. Герасименко, В. Гуляєв, А. Дурович, І. Зорін, 

Л. Нечаюк, М. Мальська, Г. Мунін, Г. Папирян, П. Пуцентейло, Х. 

Роглєв, Н. Телеш, В. Цибух, С. Цьохла, О. Шаблій, І. Школа, Л. 

Шматько та ін., що зробили значний внесок у дослідження проблем 

управління, розглянуто розвиток та функціонування готельного 

господарства в сучасних умовах. 

Готельний комплекс, як і всі інші підприємства, є самостійним 

господарюючим суб'єктом, створеним для виробництва продукції, 

виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних 

потреб і отримання прибутку. Управління готельним підприємством 

представляє собою сукупність заходів, вибір найкращого та 

регулювання їх у часі, що дозволяє впливати на конкретні об'єкти і 

процеси. 

Серед діючих закладів готельного господарства, через опитування 

фахівців, було визначено групу готелів, що потребують першочергової 

уваги та обрано три представницьких готельних підприємства, близьких 

за параметрами, які мають велике значення для міста та посідають перші 

місця в рейтингу найпопулярніших засобів розміщення серед 

вітчизняних та зарубіжних туристів. Розрахунки були проведені на 

приклад одного з них. В результаті проведеного аналізу господарської 

діяльності представницького готелю, булосформовано основні напрямки 

здійснення, розвитку та коригування управління готельним 

підприємством:  
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1. Удосконалення планування та організація роботи готелю 

через критерій завантаження номерного фонду. (Пропонується 

створення відділу маркетингу, діяльність якого спрямована напошук 

подієвих заходів на площах готелю терміном 2-3 доби з розселенням 

гостей в номерному фонді готелю.Наприклад, якщо готельний комплекс 

разом з шаховою школою організує проведення обласного, 

всеукраїнського або міжнародного турніру з шахів, який буде проходити 

в конференц залі, з можливістю проживання учасників за 

корпоративними цінами.) 

2. Оптимізація витрат. (Зниження витрат на комунальні 

послуги, шляхомвпровадження ресурсозберігаючих технологій.) 

3. Ефективне використання площ із розрахунку витрат на 

1м2площі. (Переробити частину службових приміщень на поверхах під 

житлові номери. Оренданомерівпід довгострокове проживання з 

помісячною оплатою, нежитлових приміщень, що пустують.) 

4. Управління персоналом з його скороченням та 

поєднання функцій працівників, аутсорсінг. 

З метою підвищення ефективності процесу прийняття 

управлінських рішень на основі аналізу наукових праць провідних 

вчених, опитування фахівців була удосконалена комплексна модель 

управління готельним підприємством, що складається з чотирьох етапів: 

аналіз господарської діяльності готельного підприємства, виявлення 

основних проблем управління, формування «поля» рішень і реалізація 

рішень з корегуванням по фінансовому року. 

Впровадження заходів, спрямованих на вирішення проблем 

управління в сучасних умовах та застосування моделі управління 

готельним підприємством, здійснюється як комплекс задач, в результаті 

якого створюється інтегрована система, що забезпечує економічний 

виграш підприємства. 
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Подієвий туризм ˗ перспективний вид туризму як в Україні, так і в 

усьому світі. Він дозволяє найбільш ефективно використовувати 

туристичні ресурси і підвищує конкурентоспроможність країн на різних 

рівнях, а успішно організовані заходи приваблюють мільйони туристів з 

усього світу, забезпечуючи приплив іноземних інвестицій. У всій 

системі світового туризму частка подієвого щорічно збільшується на 1,5 

%. Подієвий туризм, орієнтований на відвідування місцевості в певний 

час, пов'язаний з якою-небудь подією. Під подією розуміють сукупність 

явищ, котрі приваблюють своєю неоднозначністю, важливістю для 

конкретного суспільства або людства в цілому, для малих груп або 

окремого 

індивіда [1].  Він має зв'язок з багатьма видами туризму, наприклад, з 

діловим. Діловий туризм включає в себе багато областей, однією з них є 

MICE туризм. Поняття MICE утворюють чотири базові напрями: 

meetings ˗ корпоративні зустрічі, incentives ˗ заохочувальні чи 

мотиваційні тури, conferences ˗ конференції, exhibitions ˗ виставки та 

іміджеві заходи. 

Згідно статистичним даним, протягом останніх років серед 

основних цілей міжнародних туристських прибуттів, «ділові і 

професійні» складали 15 % в Україні. У світовому туристичному потоці 

частка ділових туристів становить приблизно 20-25 %. В структурі 

ділового туризму лідирують індивідуальні ділові поїздки які складають 

(71,9%), далі − поїздки на семінари та конференції (13,2%) і відвідування 

виставок (10,9%), інсентів туризм і конгрес тури займають приблизно по 

4%.  
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MICE туризм, тобто подорожі з метою відвідування різних видів 

заходів в місцях, віддалених від місця проживання і роботи, 

відрізняються великою кількістю учасників і послуг, що надаються. 

MICE туризм виражається через такі поїздки як: 

• конференції, з'їзди, семінари, фестивалі, форуми, виставки та 

ярмарки; 

• ділові зустрічі та переговори з метою обговорення та вирішення 

комерційних питань, пошуку нових партнерів; 

• інсентив-заходи для мотивації співробітників і тімбілдінг для 

побудови команди, згуртування колективу. 

Проведення заходів по всьому світу завжди супроводжується 

послугами готельного бізнесу. Розміщення туристів, які беруть участь в 

різних видах заходів було і є однією з ключових точок доходів готелів. 

Проте, у зв'язку з великим розвитком конкуренції на ринку була 

винайдена нова концепція. А саме надання залів для конференцій, 

кімнат переговорів, одним словом, платформи для проведення заходів на 

базі підприємств готельного бізнесу. 

Зараз проведення заходів є одним з найважливіших процесів 

життєдіяльності будь-якого готелю. В Україні велика кількість готелів 

орієнтується на надання послуг для бізнес-туристів. Чудовим прикладом 

є українська мережа готелів Premier Hotels and Resorts [2]. До мережі 

входять п'ятнадцять готелів чотирьох і п'яти зірок, основними рисами 

яких є ˗ вигідне розташування біля транспортних розв'язок, класичний 

стиль інтер'єру, програми лояльності, акції і великий перелік 

пропонованих послуг з організації заходів. До послуг відносяться: 

надання кімнат для переговорів і нарад, конференц-залів і конгрес-холів, 

надання послуг бізнес-центру і послуг перекладача. Під час заходів 

організовується банкетне обслуговування: паузи на каву, бізнес-ланчі, 

фуршети, організація сніданків для учасників.  
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Також, готелі мають різні види технічного та іншого обладнання 

для проведення заходів. Відповідно, разом з цим з'являється нова посада 

в готелі «Конференц менеджер», який є сполучною особою і займається 

організацією заходів на базі готелю. 

Для учасників заходів є ряд супутніх послуг, таких як: послуги 

розміщення та харчування. У готелях, також, обладнані спортзали, спа і 

масажні кабінети для повноцінного відпочинку. У номерах надаються 

робочі столи, інтернет, мобільний зв'язок, офісне приладдя, а також 

можливість швидко відсканувати і надіслати документи. 

Наявність широкого асортименту послуг сприяє задоволенню 

потреб бізнес-туриста і надання високого рівня обслуговування. Завдяки 

цьому MICE туризм несе великий внесок в розвиток готельного бізнесу.  

З кожним роком все більше готелів виходить на ринок з 

особливими пропозиціями для туристів різних цільових груп. Йде 

будівництво цілих бізнес центрів на базі готелів для залучення великої 

кількості кампаній та їх представників з усього світу. 

Отже, зараз впевнено розвивається новий вид подієвого туризму, а 

саме організація бізнес заходів на базі підприємств готельного бізнесу, 

що призводить до розвитку туризму на території України в цілому. 

Підводячи підсумок, можемо сказати, що MICE туризм стимулює 

розвиток готельного господарства завдяки залученню ділових туристів.  
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Сфера MICE-індустрії є однією з найперспективніших. При цьому 

фахівці туристичного ринку вважають, що MICE є синонімом ділового 

туризму. У той же час event-професіонали нерідко вважають MICE 

складовим елементом ринку організації заходів. Оскільки всі складові 

MICE відносяться до розряду зустрічей, тому її також називають 

індустрією зустрічей (meeting industry). 

В MICE-індустрію входить безліч видів діяльності, наприклад, 

розробка ділових або розважальних програм, технічне забезпечення 

конференцій, поширення інформації та її просування. MICE має на увазі 

організацію, проведення заходу і переміщення учасників до місця подій, 

тобто повне забезпечення логістичної складової зустрічі. 

Терміни «business travel» і «MICE» є спорідненими, але не 

тотожними. При проведенні ділової поїздки турагентство не відповідає 

за її змістовне наповнення. Завдання агентства зводиться до надання 

логістичної підтримки (бронювання номерів в готелі, авіаквитків, 
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організація наземного транспорту, оформлення віз, тощо). При 

організації MICE-заходу спеціалізоване агентство несе відповідальність 

за організацію та проведення івенту і в якості необхідного доповнення 

забезпечує логістичну підтримку заходу. 

У сучасних умовах сфера MICE і event все сильніше доповнюють 

одна одну при організації подій. Важливо сформувати чітке розуміння і 

поділ сфер відповідальності між MICE- і event-агентствами.   

MICE-агентства володіють більш широкими можливостями в 

забезпеченні логістики та організації ділової складової заходів, event-

агентства ˗ в опрацюванні креативних, розважальних і технічних питань. 

Об'єднавши зусилля, агентства отримають можливість проводити 

високоефективні комплексні заходи для замовників, що відрізняються 

вивіреним балансом ділової та рекреаційної складових. 

Індустрія MICE ˗ незамінний помічник в успішному динамічному 

розвитку сучасних організацій. Проведення ділових зустрічей дозволяє 

ефективно вирішувати ряд конкретних завдань розвитку: 

˗ підвищення лояльності (підтримка іміджу компанії та її 

позитивного сприйняття партнерами і співробітниками); 

˗ стимулювання продажів (залучення уваги B2B-партнерів до 

пропонованих продуктів); 

˗ мотивація персоналу (посилення командного духу); 

˗ розвиток кадрів (особистий та професійний ріст співробітників); 

˗ розширення зв'язків (пошук нових ідей, продуктів, технологій і 

ділових партнерів). 

Розвиток MICE-індустрії здатний надати значний позитивний 

економічний ефект, стимулювати розширення економічних зв'язків з 

країнами зарубіжжя. З розвитком і підвищенням культурного рівня 

сучасних ринків, агентства повинні прийти до симбіотичної форми 
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співпраці, при якій матимуть змогу ефективніше проводити заходи в  

будь-якій точці світу, і розширювати коло нових замовників. 
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Ефективність використання старих маркетингових інструментів 

знижується, і компанії змушені розробляти нові концепції, що 

відповідають вимогам цільової аудиторії. Реалізуючи свою 

маркетингову стратегію, багато компанії вдаються до подієвого 

маркетингу, популярність якого стрімко зростає. Подієвий маркетинг 

складне поєднання маркетингу, реклами  

та РR [1, С.133]. Ми живемо в епоху самітів, конференцій, майстер-

класів, вебінарів, концертів, творчих зустрічей, бізнес-сніданків. Якщо 

необхідно  організувати “event”, то потрібен цікавий контент, щоб 

зуміти виділитися, розповісти про користь заходу.  Контент ˗ це 

інформація. І нічого більше. Просто ця інформація може бути різного 

виду. 

 Існує безліч видів контенту, які використовуються для створення і 

просування заходів.  
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Сьогодні майже у кожної людини є профіль в соціальних мережах, 

саме тому ефективніше, на наш погляд, буде розміщувати рекламу саме 

там.  

1-й вид. Тексти для постів в соціальних мережах. Зазвичай у тексті 

коротко зазначають  суть івенту, основні переваги заходу,  всю важливу 

інформацію: дату, локацію, ціну також посилання на реєстрацію і 

оплату. 

2-й вид. Фото та відео контент. На багатьох сторінках в 

соцмережах організатори активно використовують відеоролики, 

записані на минулих заходах. Це соціальний доказ того, що івент був 

багатолюдним та цікавим. Тобто невеличкий анонс майбутнього заходу. 

Також можна записати відеозапрошення, наприклад якщо це якась 

конференція то це може зробити спікер тієї ж майбутньої конференції.  

Зазвичай учасникам пропонують відмітити себе і розмістити ці 

фото в соціальних мережах. Тут подвійна користь: учасник показує 

своїм підписникам, який він розумний - ходить на конференції. А для 

організаторів це додаткова реклама. Завдяки чому бренд івенту стає 

впізнавальним. 

3-й вид. Спеціальні хештеги. Працюють, перевірено не одним 

організатором. Потрібно придумати короткий, що запам'ятовується 

хештег, який обіграє назву заходу. І розповісти про нього учасникам 

заздалегідь ˗ на сторінці івенту в соцмережах, на Лендінзі.  

 За хештегом можна потім зібрати відгуки. А якщо виготовите 

фотозону, то всі з задоволенням будуть ним користуватися і робити 

Селфі з цим хештегом. 

   4-й вид. Пряма трансляція. Пряма трансляція виконує такі 

функції: привертає трафік на сайт і увагу тих, хто не зміг прийти на 

захід, захід обговорюють в соціальних мережах, що теж добре , це 

підвищує лояльність до бренду. 
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Отже, з усього сказаного можна зробити наступні висновки.  Для 

того, щоб привернути увагу потенційного клієнта, обмежитися одним 

типом контенту навряд чи вийде, адже кожен з варіантів допомагає 

домогтися певних цілей. Користувачі люблять різноманітний, корисний і 

цікавий контент.  
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На сучасному етапі малий та середній бізнес в Україні 

розвивається у вкрай складних фінансових умовах. Також відсутня дієва 

система фінансування, страхування та кредитування підприємницької 

діяльності. Тому ефективною є модель взаємодії малого та середнього 

бізнесу з великими та розкрученими підприємствами-брендами. Формою 

такої фінансової співпраці є франчайзингова система, що може 

запроваджуватись у різних сферах . 

Франчайзинг - це форма співпраці між юридично та фінансово 

незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в 
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рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, 

відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, 

репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій 

стороні (франчайзі) користуватися цією системою на погоджених 

умовах  

Готельний франчайзинг - це метод підприємництва, завдяки якому 

підприємець, який має готель, може об’єднатися з великою мережею, що 

вже діє. 

В Україні франчайзинг найбільш популярний у роздрібній 

торгівлі, сфері послуг та громадському харчуванні. Завдяки 

франчайзингу малі підприємства можуть уникнути деяких ризиків, що 

виникають під час заснування власного бізнесу. Франчайзери 

допомагають подолати конкуренцію на певному сегменті ринку, дають 

можливість користуватись прийомами, що доступні тільки великим 

фірмам. Експерти стверджують, що фінансові ризики при застосуванні 

франчайзингової системи скорочуються у 4-5 разів. Виправданість 

франчайзингу в Україні пояснюється браком фінансових можливостей 

для запровадження нових ідей, не конкурентоспроможністю наших 

підприємств проти іноземних та втратою ринку багатьма українськими 

фірмами .Втілення прогресивних та перспективних бізнес-ідей 

передбачає наявність у підприємця актуальних знань щодо управління 

персоналом, реклами, маркетингу та діловодства, що у свою чергу 

вимагає значних часових та фінансових затрат. Натомість ведення 

бізнесу за системою франчайзингу певною мірою скорочує такі вимоги, 

адже підприємець використовує надбання уже випробуваної моделі 

бізнесу. За інформацією Української асоціації франчайзингу, у нашій 

країні нараховується близько 200 франчайзингових фірм, що ведуть 

співпрацю з двома тисячами франчайзі. 
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Рис.1 - Франчайзингові компанії в Україні 

 

Діловий тип є найефективнішим в Україні, коли франчайзі 

надаються права не лише на реалізацію, але й на виробництво продукції 

великої компанії з використанням її бренду. Він передбачає  надання 

багатьох пільг франчайзі, що має позитивний вплив як на його 

діяльність, так і на діяльність усієї системи. Однак, ця система не 

досконала й поклала початок виробничому франчайзингу, за умовами 

якого франчайзі може лише виробляти продукцію без використання 

торгової марки. Для України франчайзинг є досить новим явищем, адже 

у економічно розвинутих країнах його практикують протягом декількох 

століть. Це пояснюється тим, що ринок промислово розвинутих країн 

дуже відрізняється від українського ринку: сталі ринкові відносини, 

досконалість законодавства, інформаційна незаангажованість, ринкова 

інфраструктура, відсутність тіньової економіки. Попри це, франчайзинг 

є перспективною та пріоритетною формою ведення бізнесу малими 

підприємствами, яка може стимулювати розвиток малого та середнього 

бізнесу в Україні. 
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Для розвитку франчайзингу в Україні повинна бути налагоджена 

економічна ситуація. Також створено нормативно правову базу, яка б 

регулювала франчайзинг  в Україні. Адже він  дуже вигідний бізнес для 

України, як для країни, що розвивається і він приносить нашій державі 

лише користь, лише позитивні наслідки. Як закордонні франчайзери, так 

і наші мало того, що забезпечують людей робочими місцями, так і 

створюють надходження грошових коштів у вигляді податків до нашого 

бюджету. 
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Over the past few years, the development of the restaurant market in 

Ukraine has changed dramatically. The modern restaurant business, like never 

before, offers a wide range of services to consumers of products and services 

of the restaurant industry. 

The role of the restaurant industry at the present stage is determined by 

the nature and scale of people's needs for services in the organization of 
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consumption of material and spiritual goods out of home. Restaurateurs use 

different tools in competition for consumers: 

- high-quality specialized and multifunctional equipment 

- upscale tableware and serving accessories 

- modern design 

- music services, including show programs, offer sommelier, barista, 

various discount programs and other attractive items, etc. 

In connection with such a development of the restaurant industry in 

Ukraine, enterprises gradually began to be divided into different formats. 

Thus, restaurants are divided into three main groups, unequal in size: fast 

food, mid-level restaurants and high-class restaurants. There are more mid-

level restaurants, because, as noted by the restaurateurs, the author's restaurant 

"high cuisine" can become famous, and with the medium - rich. Low and 

mid-range restaurant audiences outnumber expensive restaurants. Although 

the average price group of restaurants in Ukraine is not only oversaturated, 

but not fully formed. 

The popularity of fast food establishments is related to several factors. 

First, the low cost of meals. Secondly, the features of fast food are usually 

calorie foods, which make it possible to quickly satisfy hunger. Third, the 

democratic nature of the concept of fast-food establishments attracts very 

different segments of the population. Fourth, the characteristics of our time 

dictate its rules: instead of a quiet, measured lunch, a quick snack is almost on 

the go. 

The basic idea of fast food establishments is to feed quickly and 

heartily, but the visitor should not be delayed. Everything is subordinated to 

this idea: interior, service system, level of service. 

Fast Casual is the most promising restaurant in America, Europe and 

Ukraine. It is currently the fastest growing segment in the restaurant business. 
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Fast Casual is an intermediate link between a democratic restaurant and fast 

food, it does not offer the full range of services that a restaurant can provide, 

but it offers better quality food with fewer frozen or processed ingredients 

than fast food restaurants. The cooking is done individually for each customer 

of high quality products and delicacies. Unlike fast food in this format, the 

restaurant offers a more diverse range of dishes, and the common features are 

the speed of service, compared to restaurants low price democratic 

atmosphere, standardization of menus, interiors, management processes, as 

well as the possibility of franchising. In these institutions reusable dishes are 

harmoniously combined with a stylish interior. 

Casual Dining is a format that emerged at the brink of fast casual and 

fine dinning. Establishments that are democratic in their pricing policy, as 

they determine the value of their meals in such a way that it is accessible to as 

many guests as possible. But in terms of restaurant design, quality of service 

and level and serving dishes are playing in the premium segment. 

The format is complicated by the fact that it tries to combine seemingly 

little compatible things with us - a high level of design and mass availability. 

The difference between Casual Dining concept and different formats of fast 

food establishments in its high level of service and unique design, which is 

usually developed by a renowned designer. And it differs from the premium 

format in the price range available to the general public. 

Fine dining restaurants are premium restaurants with most advantages 

over their competitors: expensive interior created by the best designers in the 

latest trends of fashion, professional staff, excellent cuisine, a large variety of 

menu (specialties, cold, hot snacks, salads , hot dishes, first courses, 

garnishes, desserts), the presence of a wine list with an assortment of elite 

wines. Location - Historic areas of the central part of the city. In most cases, 

this structure is not a chain, but is a separate project. Each restaurant has its 
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own individuality, its own exclusive design, often copyrighted. The interior 

may feature architecture, exclusive paintings and interior decor. 

Consequently every year new types of restaurant industry appear in 

Kharkov, starting with fast food and ending with thematic and high-end 

restaurants, therefore it is necessary to pay considerable attention to the 

peculiarities of the development of this area, especially the pace and dynamics 

of its development. After all, the development of the restaurant business in 

one city gives rise to the development of this industry throughout Ukraine. 
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Під франчайзингом розуміється така організація ресторанного 

бізнесу, за якої власник торгової марки, торгового імені чи авторського 

права на виробничу систему (франчайзер) надає можливість іншій фірмі 

(франчайзі) їх використовувати за умови виконання певних умов. [1] 
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В сучасних умовах франчайзинг в ресторанному бізнесі має безліч 

переваг. Придбання франшизи вирішує багато організаційних питань – 

вибір приміщення, розробку концепції закладу, планування меню. 

Франчайзер надає покупцеві вже готовий бізнес-проект і допомогу 

досвідчених консультантів. Відкриття закладу під відомою торговою 

маркою дозволяє значно скоротити витрати на рекламу, адже ресторанне 

підприємство вже має сформований імідж, що привертає увагу 

відвідувачів.[2] 

Споживачі ресторанних послуг отримають від розвитку 

франчайзингу в Україні: 

-   можливість широкого вибору ресторанних послуг, які за якістю 

та ціною відповідатимуть їх вимогам; 

-   вивільнення часу за умов харчування поза межами дому; 

-   зацікавленість у відвідуванні закладів однієї мережі як результат 

реалізації програм лояльності; 

-   підвищення загального рівня культури споживачів та культури 

харчування зокрема за рахунок знайомства з національними кухнями, 

кулінарними традиціями держав світу. 

Стримують розвиток франчайзингу в Україні такі чинники: 

-   недосконалість нормативно-правової бази франчайзингу; 

-   відсутність програми розвитку франчайзингу як складової 

державної програми підтримки малого та середнього підприємництва; 

-   недостатня кількість консалтингових і маркетингових компаній, 

здатних надавати кваліфіковану допомогу потенційним франчайзерам та 

франчайзі. [3] 

Однією з перших на український ринок в 90-х роках XX століття 

прийшла міжнародна мережа фаст фуд "McDonalds", яка працює за 

франчайзингом. 
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Іноземні системи створили стимул для розвитку національних  

систем на основі франчайзингу. Одним з перших таких проектів стало 

створення мережі національних ресторанів швидкого харчування 

"Швидко", "Мак Смак", "Домашня кухня", "Пузата Хата" та ін. Перший 

з них було відкрито у 1999 році в  місті Київ. [4] 

Також в Україні працює близько 700 ресторанних мереж, за 

франчайзинговою системою працює 127, які сумарно налічують майже 

4700 закладів (17% – власні заклади, 83% – партнерські). [5] 

Отже, провідними тенденціями франчайзингу в ресторанному 

бізнесі залишається розвиток нових форматів франчайзингових 

підприємств, більша відкритість франчайзерів і франчайзі стосовно 

споживачів, активний розвиток сегментів fast-casual і розширення меню 

в фаст-фуд-ресторанах. Активному розвитку ресторанного бізнесу в 

Україні сприятиме формування ресторанних франчайзингових мереж 

різного формату як однієї з найефективніших систем. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

Волошина А. А., студентка,  

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

Науковий керівник – Полчанінова І. Л., канд. екон. наук 

Рекреація є важливою сферою забезпечення якості життя людини, 

та охоплює всі види діяльності, спрямовані на відновлення фізичних, 

духовних та розумових сил людини. Рекреаційні товари і послуги 

виробляються і надаються завдяки наявності рекреаційних ресурсів [1]. 

Наразі в науковій літературі ресурсна проблематика нечітко 

сформована, через що існує безліч варіантів дефініцій та підходів до 

визначення сутності даного поняття. Розмаїття рекреаційних ресурсів 

має потребу в виокремленні їх в окремі групи, відповідно визначальним 

аспектом у розумінні сутності рекреаційних ресурсів є їх класифікація. 

Єдиної класифікації рекреаційних ресурсів на сьогодні не створено, 

більшість класифікацій, представлених різними авторами в різні часи, 

ділять на два основні види залежно від того, з якого боку розглядаються 

в них рекреаційні ресурси. 

Розглянемо для порівняння точки зору різних дослідників. 

Наприклад, М. В. Багров, Л. А. Багрова і В. С. Преображенський 

називають рекреаційними ресурсами ті «природні, природно-технічні і 

соціально економічні геосистеми і їх елементи, які при існуючих 

матеріальних і технічних можливостях можуть бути використані для 

організації рекреаційного господарства» [2]. Н. Фоменко переконана, що 

рекреаційні ресурси – це об'єкти природного й антропогенного 

характеру, які використовуються для відпочинку,оздоровлення і туризму 

[3]. 
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Відомі науковці В. О. Квартальнов та І. В. Зорін наполягають на 

такій дефініції як «частина туристських ресурсів, яка являє собою 

природні та антропогенні геосистеми, тіла та явища природи, артефакти, 

що володіють комфортними властивостями і споживною вартістю для 

рекреаційної діяльності і можуть бути використані дня організації 

відпочинку та оздоровлення певного контингенту людей у фіксований 

час за допомогою існуючої технології та наявних матеріальних 

можливостей» [4]. 

Можна зробити висновок, що більшість авторів все ж таки 

акцентують увагу на трьох видах рекреаційних ресурсів, а саме  

− природно-географічних; 

− природно-антропогенних; 

− суспільно-історичних. 

Висновки. Узагальнюючи усе вище згадане, можна зробити 

висновок , що рекреаційні ресурси – це сукупність об’єктів природного 

та антропогенного походження зі сприятливими якісними і кількісними 

характеристиками і використовуються або можуть бути використані для 

організації рекреаційної діяльності, а їх класифікація є одним із 

головних аспектів у розумінні значення рекреаційних ресурсів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Іванова О. Д., студент,  

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

Науковий керівник – Крайнюк Л. М., канд. техн. наук, професор 

Заклади ресторанного господарства (ЗРГ) працюють в різних 

умовах конкурентного середовища, маючи різне внутрішнє середовище, 

рівень виробничого потенціалу, кадровий склад тощо. У зв'язку з цим у 

кожного ресторанного закладу виникають ризики, безпосередньо 

властиві тільки даному підприємству і пов'язані зі специфікою 

виробничої, технологічної, комерційної, фінансової та інших видів 

діяльності. Важливо своєчасно їх виявити і визначити ймовірність 

настання, час настання, а також можливу шкоду. 

Існування ризиків як невід'ємної частини підприємницької 

діяльності призвело до необхідності розробки конкретних методів і 

прийомів їх виявлення при прийнятті та реалізації управлінських 

рішень. Науковий підхід до проблем вивчення ризику в діяльності ЗРГ і 

пов'язаних з ним питань (методи управління ризиком, оцінка та аналіз 

ризиків) знайшли своє відображення в роботах вітчизняних науковців: 

О. В. Ветрогон, Н. І. Гавловської, О. М. Григоренко, О. Ю. Давидової, Т. 

А. Жадан, О. В. Клювак, М. Микийчук, Т. О. Окландер, О. О. 

Приймаченко Є. М. Рудніченко, Н. Сусол та ін. Більшість авторів 

розглядають ризик-менеджмент як процес управління ризиками 

організації, як фактор конкурентоспроможності, спосіб всебічного 

забезпечення стійкості підприємства та його здатності протистояти 

несприятливому розвитку подій. 

В дослідженні показано, що ризик-менеджмент відносять до 

вищого пріоритету керівництва 78% британських, 74% німецьких, 76% 
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італійських, 64% французьких і бельгійських ресторанних закладів [1]. У 

вітчизняних ЗРГ в силу ряду причин як економічного, так і 

управлінського характеру, система управління ризиками в більшості 

випадків знаходиться в зародковому стані [2]. Небажання, а вірніше, 

неготовність до впровадження управління ризиками аргументується 

складністю фінансового становища закладу або ж, навпаки, 

процвітанням організації. У той же час чіткий аналіз стану 

підприємства, своєчасне формування фондів, страхування ризиків, 

прогнозування і контроль ринкових змінних (цін на енергоносії, 

транспорт, сировину тощо) дозволяють ресторанному закладу 

економити фінансові ресурси і ефективно ними управляти. 

Згідно з результатами досліджень іноземних науковців [3], у 

ризик-менеджменті доцільно виділяти кілька ключових етапів: 

виявлення ризику і оцінювання ймовірності його реалізації та масштабу 

наслідків; розроблення ризик-стратегії з метою зниження ймовірності 

реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків; вибір 

методів та інструментів управління виявленим ризиком; безпосереднє 

управління ризиком; оцінювання досягнутих результатів і корегування 

ризик-стратегії. 

Доведено, що об'єднання цих етапів в систему дозволяє 

максимально ефективно досягати цілей, поставлених перед закладом 

ресторанного господарства, оскільки інформація, що отримується на 

кожному з етапів, дасть можливість коригувати не тільки вплив на 

ризик, а й переосмислювати цілі, завдання, що ставляться перед 

підприємством. Ключовим етапом ризик-менеджменту вважається етап 

вибору методів і інструментів управління ризиком. 

Висновки. Ефективне управління ризиками діяльності ЗРГ  

дозволяє: поєднувати інтереси власників, клієнтів і контрагентів і 

досягати високої ефективності діяльності закладу; оптимально 
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використовувати власні ресурси; своєчасно ідентифікувати можливості 

виникнення несприятливих ситуацій і нівелювати їх наслідки; 

знижувати невизначеність при прогнозуванні майбутніх результатів 

діяльності, враховуючи в процесі прийняття рішень не тільки можливі 

вигоди, але й потенційні небезпеки; покращувати практику 

корпоративного управління, підвищуючи тим самим інвестиційну 

привабливість бізнесу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ 

Колодзинська А.В. 

бакалавр,  

Харківський національний  

університет міського господарства  

ім. О.М.Бекетова 

Науковий керівник –доц. Писарева І.В. 

Одна з відкритих проблем в сфері туризму - це забезпеченість 

професійними кадрами, що відповідають вимогам ринку. Це стосується 

всіх структурних підрозділів менеджменту сервісу і туризму. 

Придбавши тільки теоретичні знання, новоспечений менеджер не має 

досвіду з реалізації туру, не знає специфіки роботи з іноземними 

туристами і, відповідно, не може грамотно розробити тур. 
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На практиці, найчастіше з іноземними туристами стикаються гіди 

в процесі проведення турів або екскурсій. Розглянемо основні пункти, 

які повинні бути враховані гідом при організації та проведенні туру або 

екскурсії іноземним туристам: 

1. Впевненість у собі і чітка лідерська позиція. Дані особисті 

якості гіда грають основну роль при проведенні туру або екскурсії. 

Протилежні якості гіда-екскурсовода - боязкість, сором'язливість, 

нерішучість, як показує досвід, можуть негативно позначитися на якості 

організації екскурсії. 

2. Знання історії та культури країни. В ході проведення екскурсії 

глибокі знання про свою країну підкреслюють тільки професіоналізм 

гіда. Гід повинен знати історію, географію, культуру, традиції, звичаї та 

пам'ятки країни. Але при цьому, якщо є сумніви, в будь-яких фактах не 

варто вводити в оману екскурсантів інакше довіру буде втрачено до 

самого кінця туру, що без сумнівів, негативно позначиться на репутації 

гіда. Якщо у клієнта є своє джерело інформації, наприклад підручник 

або довідник, і інформація з конкретного питання в його джерелах не 

збігається з вашою, то в цьому випадку краще не сперечатися, а 

послатися на своє джерело і сказати конкретно на що ви спираєтесь з 

даного питання . 

3. Бездоганне знання іноземної мови. Важливо знати іноземну 

мову на професійному рівні, від цього може залежати проведення туру. 

Знанням основних вітальних слів, і слів, що описують пам'ятки 

обмежитися не можна. Проводячи екскурсії для іноземних туристів 

переконалися в їх товариськості і інтерес нашої країни. Туристи, як 

правило, відзначають рівень знання мови гіда. 4. Ввічливість і терпіння. 

Ці два фактори не менш важливі в роботі гіда-перекладача. 

Нетерплячість, дратівливість, грубість дуже часто є головними 

причинами зриву туру. Іноді клієнти бувають дуже педантичні в 
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пунктуальності, якість обслуговування і компетенції організаторів. 

Ввічливість критерій успіху в роботі гіда. 

5. Рівень ерудиції та вміння підтримати бесіду. Знання гіда не 

повинні бути обмеженими. Широкий кругозір, дозволить підтримати 

бесіду з клієнтами. 

6. Наявність додаткових навичок. При організації екскурсій і турів 

в функції роботи гіда може бути включено надання першої медичної 

допомоги, приготування їжі, установка палатки і ін. 

7. Уміння вирішувати проблеми. Цей фактор також дуже важливий 

в роботі гіда. Уміння вирішувати проблеми - дуже важлива якість для 

будь-якої людини, гід не є в даному випадку винятком. 

При проведенні екскурсій для іноземних громадян необхідно дуже 

ретельно підбирати слова, прагнути, як можна більш точно вимовляти 

основні відомості про об'єкт показу, навіть якщо групу супроводжує гід-

перекладач. Відомо, що при перекладі витрачається зайвий час; образні 

епітети, метафори при перекладі зазвичай втрачають свою образність і 

барвистість; Не точні переклад може привести до зміни контексту 

розповіді, заважати засвоєнню теми, перевантажувати розповідь 

текстом, який не несе реальних відомостей для екскурсанта. Особливо 

дбайливо необхідно ставитися до приказок, прислів'їв, висловлювань і 

цитат [1; 2]. 

Для екскурсовода важливо знати, якої відстані з екскурсантами 

слід дотримуватися. Так, американці дотримуються дистанції зі 

співрозмовником не менш одного метра, японці - ще більше. А греки, 

араби і латиноамериканці підходять дуже близько. Порушення таких 

неписаних норм екскурсанти можуть розцінити як холодність або як 

нав'язливість. При підготовці до спілкування з іноземними 

екскурсантами слід враховувати найдрібніші нюанси. Вважається, що 

американські правила поведінки не допускають ніяких природних 
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запахів тіла, для арабів - навпаки - запах і дихання невід'ємні від дружніх 

взаємин. Не рекомендується відводити очі від погляду американця, 

оскільки він може запідозрити нещирість. Не люблять зорового контакту 

індуси, пакистанці і деякі інші народи Південної Азії. Не повинно 

здатися дивним, що турист араб, не моргає століттями, а опускає їх так 

повільно і ліниво, що може здатися, що він спить на ходу 

Таким чином, дотримання атмосфери гостинності, поваги до 

культури приїжджих з інших країн гостей і збереження власної гідності 

екскурсовода, пропаганда культури і традицій свого народу, - справа 

професійного досвіду і майстерності екскурсовода. 
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Рекреаційний потенціал берегових територій України величезний, 

значна частина населення країни проживає по берегах річок і морського 

узбережжя, більшість акваторій яких мають спокійний природно-

кліматичний режим, сприятливий для активного розвитку водного 
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туризму, рекреації і спорту. Задіяти цей потенціал представляється 

доцільним також ще і у зв'язку з тим, що сьогодні і в Україні, і у світі 

активно розвивається яхтинг. З кожним роком зростає кількість 

маломірних судів, набирає оберти будівництво об'єктів яхтового 

обслуговування: яхт-клубів, центрів, стоянок яхт. Проте поки Україна 

істотно відстає в області проектування і будівництва об'єктів яхтинга. 

У світі налічується понад 21 тис. яхтових марин і гаваней, і не 

менше 2 млн. причалів і якірних стоянок. Близько чверті світового флоту 

малих прогулянкових судів базується в Європі. Незважаючи на 

репутацію яхтинга, як привілея багатіїв, в ЄС доречно говорити, 

передусім, про масовий спорт, туризм і відпочинок. Прибутки яхтової 

індустрії Євросоюзу складають близько 15 млрд €. Яхтинг, прибережний 

і морський туризм виділені Єврокомісією як один з п'яти пріоритетних 

напрямів стійкого зростання робочих місць і економіки орієнтованого на 

збереження довкілля. 

Взагалі в Україні існує певна кількість марин. Основна 

концентрація яхт клубів в Україні - це північне узбережжя Чорного моря 

і гирла річок Дніпро і Південний Буг. Нажаль говорити про стан яхтових 

портів у Криму на даний момент недоречно, адже заходи в ці порти поза 

законом.  

Аналізуючи перспективи розвитку яхтинга в Північному 

Причорномор'ї, необхідно виділити зовнішні чинники розвитку 

інфраструктури яхтинга на Чорному морі, серед яких висока 

популярність яхтового, прибережного і морського туризму в 

Європейському і Середземноморському регіонах, до периферії яких 

відноситься Чорне море;перенасичення яхтових марин Середземного 

моря;пошук нових ринків з боку основних гравців яхтової індустрії; 

планомірний розвиток інфраструктури яхтинга у Туреччині, що вимагає 
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яхтового освоєння турецької берегової зони Чорного моря;природним 

бажанням яхтсменів у відвідуванні незнайомих акваторій і берегів. 

Існують внутрішні передумови розвитку індустрії яхтинга, 

морського і прибережного туризму, як "загальнотуристичні" (вигідне 

географічне і транспортне положення; сприятливий клімат; 

різноманітність природних ландшафтів - багатокілометрових пляжів і 

заповідних дельт найбільших річок Південної Європи; велика кількість 

оздоровчих ресурсів у поєднанні з діючими установами санаторної 

системи;цікава історична, археологічна, архітектурна і культурна 

спадщина), так і безпосередньо, передумови вузької направленості, що 

відносяться до розвитку яхтової і морської туристичної сфери (помітний 

внутрішній попит в на послуги яхтової індустрії і місця стоянок для яхт і 

малих судів, що спирається на місцеві морські і яхтові традиції, 

можливість використання і розвитку існуючих об'єктів Чорноморської 

портової круїзної інфраструктури;велике число місць потенційно 

придатних для економічного розміщення яхтових і круїзних гаваней. 

Все це створює передумови для створення багатофункціональних 

яхтових марин, організація яких сприятиме вирішенню низки локальних 

і глобальних завдань:комплексний благоустрій берегової території, 

забезпечення високого сучасного рівня обслуговування сфери яхтинга, 

організація і підвищення безпеки водного відпочинку і дозвілля, 

контрольоване природокористування з дотриманням вимог охорони 

природи.  

Створення субрегіональних і Чорноморських мереж яхтової 

інфраструктури, не менш актуально, адже її об'єкти не стільки 

конкуруватимуть між собою, скільки підтримувати один одного, 

створюючи, як кільцевий чорноморський маршрут, так і окремі 

дестинації для екіпажів яхт, що постійно або тимчасово базуються на 

сусідніх об'єктах. Мережа яхтових стоянок, що об'єднує субрегіони 
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Чорноморського узбережжя також найпривабливіша просторова 

організація для надання яхт в короткочасну оренду (чартеру), яка вже 

декілька десятиліть є одним з найбільш популярних видів послуг в 

області водного туризму. 

У зв'язку з цим постає питання про необхідність створення нового 

типу сучасного центру водного дозвілля, яке об'єднає в собі яхтовий 

порт і громадський культурно-досуговый центр, що забезпечить 

комфортне і безпечне проведення часу спортсменів, рекреантов і 

туристів, а також ефективний, оздоровлюючий короткочасний 

відпочинок у води для населення. Організація таких багатоцільових 

комплексів дозволить сформувати інклюзивне соціальне рекреаційне 

середовище для населення. Таким чином, створення сучасної, соціально 

і технічно розвиненої системи марин - перспективний напрям розкриття 

рекреаційного потенціалу берегових територій України. 
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Досвід зарубіжних країн показує, що нині функціональна специфіка 

підприємств туристичної галузі характеризується масштабною 
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внутрішньогалузевою, міжгалузевою і міжсекторною трансформацією і 

активним виходом концептуальних туристичних продуктів на ринок 

туристичних послуг. Провідними тенденціями стають значна 

диверсифікація послуг, що надаються, розширення функцій і підсистем 

функціонування підприємств туристичної галузі.  

Нові економічні умови функціонування підприємств туристичної 

галузі, з одного боку, а з іншого боку потреби відпочивальників в якісно 

нових форматах відпочинку створюють стійкі передумови для формування 

концептуальних туристичних продуктів.  

Комплекс просування туристичного продукту або території в цілому 

часто зводять тільки до реклами. Проте реклама - тільки один з 

компонентів усього комплексу різних методів маркетингових комунікації. 

Нині набула поширення концепція інтегрованих комунікацій просування - 

це методика просування туристичних територій, що включає об'єднання 

зусиль усіх видів маркетингових комунікацій для досягнення цілі і 

трансляції єдиного повідомлення цільового клієнта  

Брендинг - один з пріоритетних напрямів в просуванні території. За 

допомогою брендингу можна транслювати потенційним туристам ті 

унікальні можливості і переваги, які має конкретна територія. Основа 

успішного просування території полягає в необхідності точного 

формування імені, яке легко запам'ятовується і розпізнається серед 

потенційних туристів.  

Вивчення сучасних підходів до формування туристського продукту 

проводиться з метою визначення особливостей і методів управління його 

розвитком. Проте формування і розвиток територіального туристського 

продукту вимагає визначення його поетапного формування. Туристський 

продукт території не існує сам по собі, він грунтується на ресурсах, 

можливостях, потенціалі, тобто він так чи інакше є невід'ємною частиною 

пропозиції. 
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Незважаючи на складність проведення обʼєктивного дослідження у 

сфері туризму, визначено, що організатори туризму: туроператори та 

турагенти фактично працюють на виїзний туризм: в середньому по Україні 

лише 19,7% від загальної кількості проданих путівок – це тури в межах 

країни, аналогічний показник з кількості туристів складає 17,8% і лише 

4,4% доходів від проданих турів – це доходи від внутрішнього туризму. 

Визначена тенденція свідчить про негативний вплив діяльності 

турпідприємств на стабільне функціонування внутрішнього, але в той же 

час має своє пояснення: - у туристів, що купують тури закордон, більшим 

попитом користуються пакетні тури; тоді як тури, що  в межах України 

включають в себе тільки розміщення, тоді як транспортні послуги 

оплачуються додатково, що зменшує вартість путівки; - в Україні 

спостерігається великий відсоток «прямого бронювання» туристами 

готелів та інших закладів розміщення; - пакетні тури, що пропонуються 

туроператорами в межах України, зазвичай знаходяться у сегменті економ-

класу; - виїзні тури прив’язані  до іноземної валюти, тому із зростанням 

курсу зростає їх вартість у національній валюті. 

Результати аналізу роботи туристичних підприємств неповною 

мірою відображають особливості функціонування туристичної сфери, 

додаткового аналізу потребує діяльність колективних закладів розміщення, 

адже це єдиний, ґрунтовно отриманим показник, що характеризує реальну 

привабливість регіонального туристичного комплексу через кількість 

туристів, що не тільки відвідали регіон, а й скористалися послугами 

розміщення. За загальною кількістю закладів розміщення лідерами в 

Україні є наступні регіони: Одеська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, 

Івано-Франківська, Закарпатська, Дніпропетровська області. За кількістю 

обслугованих туристів лідером є м. Київ. Додатковими уточнюючими 

показниками є місткість закладів розміщування та коефіцієнт її 

використання. Найбільш високий рівень завантаження спеціалізованих 

закладів розміщення - 41%, порівняно із завантаженням готелів та 
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туркомплексів - 26 %.  

Визначення туристичної специфіки регіонів можливе за участі 

професійних експертів. Подальша ідентифікація регіону і формуватиме 

принципи просування регіонального туристичного продукту  

Просування класичних та інноваційних методів та технологій 

просування дозволить доволі швидко та точно донести туристичну 

ідентичність регіону до цільових груп споживачів. 
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В сучасному світі будь яка країна має більш менш розвинуту 

транспортну систему, розвиток якої забезпечує нормальне 

функціонування економіки, підвищує її ефективність за рахунок 

створення умов для раціонального розміщення продуктивних сил по 

території країни, оптимально наближуючи підприємства різних галузей 

економіки до джерел сировини і районів споживання продукції, що в 
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свою чергу поглиблює спеціалізацію і кооперацію виробництва . 

Пріоритетне значення для розвитку економіки країни перш за все 

має перевезення вантажів. Однак, не менше важливим для кожної країни 

є  переміщення робочої сили для забезпечення роботи підприємств, 

розв’язання безлічі соціальних проблем, пов’язаних з свободою 

переміщення населення з метою  освіти, медичного та побутового 

обслуговування, культурного ділового обміну, туризму, відпочинку, 

тощо. Тому у порівнянні з вантажними перевезеннями, не менш важливе 

значення для розвитку країни мають пасажирські перевезення. Таким 

чином, розвиток транспорту, як самостійної галузі економіки країни, в 

певній мірі,  свідчить про потужність її економічного потенціалу, 

можливість забезпечувати потреби підприємств і населення країни в 

перевезеннях. 

Починаючи з середини минулого сторіччя в багатьох країнах світу 

туризм має довготривалу стійку та динамічну тенденцію до зростання. 

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу, процеси глобалізації, 

розвиток транспорту та зв’язку, впровадження інформаційних систем і 

технологій в усі сфери життя людини, розвиток міжнародних відносин, 

спрощення туристських формальностей, активізація ділових контактів, 

зростання у людей інтересу до подорожей через покращення 

матеріального добробуту, збільшення вільного часу та розширення 

можливостей до переміщення у населення, створення якісних і 

конкурентоспроможних туристських продуктів, державна підтримка в 

більшості країн заходів, спрямованих на відновлення та збереження 

туристсько-рекреаційних ресурсів, розвиток інфраструктури, необхідної 

для туристів та інше сприяло перетворенню туризму у самостійний вид 

економічної діяльності і більш того у самостійну галузь економіки.  

Таким чином, транспорт і туризм в теперішній час є самостійними 

галузями економіки. Теоретично кожна з них може існувати і 
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розвиватися окремо одна від одної. Однак, взаємозв’язок цих галузей є 

настільки очевидним, що складно знайти людину, яка б підтримувала 

протилежну думку. Сферою спільних інтересів цих галузей є перш за все 

пасажирські перевезення. І транспорт, і туризм, як самостійні галузі 

економіки, мають певні спільні ознаки. Так, результатом роботи 

транспорту в сфері пасажирських перевезень є транспортна послуга з 

переміщення пасажирів. Результатом роботи туристських підприємств є 

туристський продукт, який об’єднує декілька послуг. Для транспортних 

послуг в сфері пасажирських перевезень і туристських послуг 

характерна не матеріальна форма, збіг у часі та просторі процесів 

виробництва і споживання, неможливість зберігання, сезонність та ін., 

що властиво будь-яким послугам. 

На взаємозв’язок транспорту і туризму вказує аналіз основних 

понять в галузі туризму. Так, в Законі України «Про туризм» у 

визначеннях таких понять як «туризм» і «туристський продукт» 

однозначно вказано, що туризм передбачає виїзд людини з місця 

проживання, а транспортна послуга є однією з складових туристського 

продукту, що, в свою чергу, свідчить про закріплення на законодавчому 

рівні взаємозв’язку між транспортом і туризмом. 

 Разом з тим, певні цілі і завдання транспорту і туризму мають 

суттєві   відмінності.  

Так головним завданням пасажирського транспорту є задоволення 

населення в перевезеннях, а головним завданням туризму – надання 

населенню якісних туристських продуктів та окремих туристських 

послуг. Відрізняються й вимоги до організації роботи підприємств цих 

галузей. Для пасажирського транспорту при організації перевезень 

найбільш важливими вимогами є забезпечення безпеки руху 

транспортних засобів, швидкості та комфортності перевезень, 

максимальна завантаженість транспортних засобів, мінімізація простоїв 
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рухомого складу, дотримання графіку руху транспортних засобів, 

оптимізація витрат на перевезення. В більшості випадків для 

пасажирського транспорту не важливо кого перевозити, звичайного 

пасажира чи туриста. 

Для туризму при використанні пасажирського транспорту 

найбільш важливими вимогами є досягнення мети подорожі, 

забезпечення безпеки та комфортності пересування туристу, доставка 

туриста до всіх місць та об’єктів на маршруті, де можливо використати 

транспорт, створення позитивних вражень від поїздки. Вирішення цих 

завдань і виконання вимог туристських підприємств до транспортного 

обслуговування іноді суперечить завданням транспорту. Так, реалізація 

мети подорожі, забезпечення доставки туристів до усіх об’єктів, 

забезпечення комфортності перевезень і позитивних вражень від поїздок 

не завжди дозволяє раціонально здійснити перевезення з точки зору 

транспорту. При виконанні перевезення туристів, як правило, не 

вдається забезпечити такі вимоги до транспортної роботи, як 

перевезення найкоротшим маршрутом з максимальною швидкістю 

перевезення, максимізація завантаженості транспортних засобів, 

мінімізація витрат на перевезення, забезпечення графіку руху, тощо.  

При взаємодії туристських підприємств з транспортними 

підприємствами виникають певні протиріччя в організації перевезення 

туристів, які найбільш яскраво проявляються при укладанні договорів на 

їх транспортне обслуговування, особливо в умовах обмеженості 

транспортних ресурсів, що потребує порозуміння з боку обох сторін при 

укладанні договорів. Усунення таких протиріч здійснюється через 

правильне проведення договірної роботи і узгодження цін на 

транспортні послуги, що надаються транспортними підприємствами для 

туристських підприємств. 

Розглядаючи взаємозв’язок між транспортом і туризмом як 
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самостійними галузями економіки, слід зазначити, що в сучасних умовах 

туризм не може обійтись без послуг пасажирського транспорту. З 

іншого боку транспорт зацікавлений в туризмі, оскільки туризм надає 

транспорту значні обсяги перевезень, що забезпечує транспорт роботою. 

Крім того, аналіз історичного розвитку транспорту і туризму свідчить 

про те, що розширення можливостей транспорту в перевезеннях 

пасажирів сприяло розвитку туризму, а, в свою чергу, збільшення 

кількості подорожуючих і зростання вимог туристів до транспортних 

послуг стимулювало модернізацію транспортних засобів і розвиток 

транспортних систем для забезпечення перевезень як в середині країн, 

так і міжнародному сполученні. Таким чином, розвиток транспорту і 

туризму взаємообумовлений. Без транспорту немає туризму, Туризм 

повністю залежить від транспорту, його безпеки, швидкості і сервісу, що 

надається туристу під час його пересування. Разом з тим розвиток 

туризму підштовхує транспорт до вдосконалення та модернізації 

матеріально-технічної бази, нарощування потужностей транспортних 

підприємств для освоєння додаткових обсягів перевезення пасажирів, 

удосконалення діючих та впровадженню нових форм обслуговування 

пасажирів. 
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Туризм відноситься до тих галузей економіки де швидкість і якість 

обробки великої кількості інформації має виключно важливе значення. В 

теперішній час розв’язання завдань, пов’язаних з обробкою інформації 

та прийняттям управлінських рішень, не можливо уявити без 

використання сучасних засобів автоматизації. 

Бурхливий розвиток туризму припав на той період, коли людство 

мало певні напрацювання в галузі автоматизації обробки інформації. 

Однак, перші електронно-обчислювальні машини були великими, 

коштовними, мали обмежені можливості і безпосередньо для потреб 

туризму майже не використовувалися. В подальшому удосконалення 

обчислювальної техніки та систем обробки інформації призвели до того, 

що великі електронно-обчислювальні машини почали 

використовуватися в суміжних з туризмом галузях, з якими він тісно 

пов'язаний: на транспорті, в банківській діяльності та ін. Поява 

персональних комп’ютерів і розробка відповідних програмних продуктів 

дозволила організувати автоматизацію обробки інформації на робочих 

місцях фахівців. Зовсім скоро стало зрозуміло, що робота великої 

кількості окремо працюючих комп’ютерів не дозволяє досягти 

максимальної ефективності від автоматизації, що обумовлено великою 

часткою ручної праці на передачу інформації між комп’ютерами. 

Створення мереж передачі даних і об’єднання персональних 

комп’ютерів в локальні, а потім і глобальні мережі відкрило необмежені 

можливості  для автоматизації робіт з інформацією. 
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Саме на цей період припадає активізація роботи туристських 

підприємств. Розробка інформаційних систем на базі персональних 

комп’ютерів і мереж передачі даних для підприємств сфери туризму 

зробило їх роботу технологічною і надзвичайно ефективною. 

Використання типових програмних продуктів на туристських 

підприємствах дозволило автоматизувати виконання таких комплексів 

завдань як: прогнозування та планування роботи підприємства, 

управління персоналом, бухгалтерський облік, управління рекламною 

діяльністю, управлінням документообігом та ін. Разом з тим відбувалася 

автоматизація технологічних процесів туристської діяльності. 

Автоматизації підлягають такі види робіт як: створення і супровід 

клієнтської бази, договірна робота з постачальниками послуг і клієнтами 

турфірми, пошук і підбір турів, бронювання турів, квитків на перевезення 

туристів, місць в готелях, оформлення квитків на потяги та літаки, 

страхування туристі, тощо.  

Дійсно необмежені можливості для автоматизації управління 

туристськими підприємствами і технологією їх роботи з'явилися з 

появою і розвитком глобальної мережі передачі даних Інтернет. 

Об’єднання різноманітних комп’ютерних мереж  за допомогою мережі 

Інтернет та створення і впровадження Інтернет-технологій роботи з 

інформацією дозволило значно підвищити ефективність туристського 

бізнесу, відкрити принципово нові можливості роботи з клієнтами. 

Розвиток Інтернет-технологій сприяв створенню майже кожним 

туристським підприємством власного сайту. Необхідність цих робіт для 

туроператорів є обов’язковою, що закріплено в ліцензійних умовах 

провадження туроператорської діяльності. Наявність сайтів дозволила 

підвищити інформованість інших підприємств і туристів про туристські 

продукти, що надаються туроператорами, значно удосконалити 

договірні відносини між туроператорами і турагентами.  

Саме інтеграція за допомогою мережі Інтернет локальних 
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комп’ютерних мереж та інформаційних систем підприємств суміжних з 

туризмом галузей економіки дозволило створити глобальні, регіональні 

та локальні системи бронювання, що  надзвичайно підвищило 

ефективність туристської діяльності. 

Величезним досягненням розвитку мережі Інтернет та 

інформаційних систем і технологій стала розробка та впровадження 

«хмарних» технологій роботи з програмними продуктами і даними. 

Розвиток «хмарних» технологій дозволяє принципово інакше 

організувати роботу туристського підприємства. Завдяки цим 

технологіям можливо організувати роботу туристського підприємства 

без наявності офісу. А інтеграція віртуальних турпідприємств, систем 

бронювання, страхових кампаній,  транспортних підприємств, банків та 

інших підприємств та установ в один технологічний ланцюг з наданням 

доступу туристам до їх інформаційних ресурсів ставить під сумнів 

існування в майбутньому туристських агентств.  

Використання мережі Інтернет та Інтернет-технологій  сприяє 

розвитку віртуального туризму, що значно розширює можливості людей 

в умовах обмеження свободи пересування і  підвищує їх інтересу до 

здійснення фізичних подорожей, екскурсій, відвідування музеїв, тощо. 

Крім того сучасні Інтернет-технології дозволяють об’єднати людей 

усього світу в різноманітні спільноти, організувати їх ефективне 

спілкування. 

Бурхливий розвиток засобів мобільного зв’язку та їх інтеграція в  

Інтернет-технології дозволяє створювати інформаційні продукти, які 

значно спрощують орієнтацію людини на тій чи іншій місцевості, що 

відкриває надзвичайно цікаві можливості для туризму. 

Це далеко не всі можливості, які комп’ютерні мережі надають для 

туризму. Удосконалення матеріальної бази комп’ютерних мереж, 

розробка нових програмних продуктів, призводить до появи нових 
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пропозицій для туризму які раніше було складно уявити. 

Однак, слід зазначити, що розвиток комп’ютерних мереж має і 

певні недоліки та загрози. При використанні Інтернет-технологій в 

менеджменті туристської діяльності може виникнути ряд негативних 

явищ, пов’язаних з недбалим виконанням робітниками турфірм своїх 

посадових обов’язків. Має місце недостатня захищеність Інтернет-

ресурсів і можливість через них пошкодити комп'ютер користувача  

програмним вірусом.  

Також надзвичайно актуальною є проблема захисту даних туристів, 

туристських підприємств, фінансових установ при здійсненні платіжних 

операцій від шахраїв. Існує також проблема витоку конфіденціальних 

даних про клієнтів з баз даних різних підприємств, з якими взаємодіють 

клієнти під час пошуку, купівлі та здійснення подорожі. 

Значні резерви підвищення конкурентоспроможності туристських 

підприємств містять сучасні інформаційні системи і технології на базі 

комп’ютерних мереж. Активне впровадження сучасних інформаційних 

систем і технологій у діяльність туристських підприємств є необхідною 

умовою їх ефективної роботи.  

Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку 

вітчизняного та міжнародного туристського потоків призводить до 

трансформування туристської галузі з такої, що орієнтована на 

обслуговування організованих туристів, на багатогалузеву сферу 

діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних потреб мільйонів 

індивідуальних туристів. 
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Останнім часом у всьому світі, включаючи Україну, стає 

популярним туризм з метою рекреації. Для її здійснення та задоволення 

рекреаційних потреб туристів використовуються рекреаційні ресурси. 

Суттєвий внесок в дослідження та надання визначення 

рекреаційних ресурсів зробили багато науковців як зарубіжних, так і 

вітчизняних. До них можна віднести Михайлова Ю. П., Єфремова Ю. К., 

Крачило Н. П., Ігнатенко Н. Г., Преображенського В. С, Бейдика О. О., 

Мироненко Н. С., Ніколаєнко Т. С та багатьох інших відомих 

дослідників. 

Існує 9 основних, цілком різних підходів до визначення сутності 

поняття «рекреаційні ресурси». Це, наприклад, уявлення, що рекреаційні 

ресурси – це властивості окремих частин природи, об’єкти, компоненти 

середовища, геосистема, сполучення певних елементів між собою тощо. 

Найбільша кількість авторів схильні вважати, що рекреаційні 

ресурси – це компоненти або елементи навколишнього середовища. Так, 

І. І. Пирожник вважає, що рекреаційні ресурси – це елементи 

природного середовища і антропогенної діяльності, які при визначених 

умовах можуть бути використані для організації рекреаційної діяльності 

[1]. В. Б. Кудрявцев зазначає, що рекреаційні ресурси – це компоненти 

географічного середовища, які можуть бути використані для організації 
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рекреаційної діяльності [2]. Визначення майже схожі, за винятком того, 

що використовується природне середовище в одному випадку і 

географічне – в іншому. 

Не менш поширеною є й зведення думки до того, що рекреаційні 

ресурси є об’єктами. Науковці А. В. Гідбут та А. Г. Мезенцев 

визначають, що рекреаційні ресурси – це об’єкти та явища природи і 

культури, які можуть бути використані для рекреаційної діяльності 

людини при певних соціальних, економічних та технічних умовах [3]. 

Ще одне визначення, яке надає О. О. Любіцева, дає нам зрозуміти, що 

рекреаційні ресурси – це об’єкти природи, історії, культури, поточні 

події, явища, які можуть бути використані в процесі створення та 

реалізації рекреаційного продукту, будучи мотиваційною підставою для 

його вибору, наприклад, за виглядом, сезоном та іншими ознаками [4]. 

Трохи менш розповсюдженою думкою є те, що рекреаційні ресурси 

являють собою комбінацію або сполучення. Беручи за приклад, можна 

навести визначення Єфремова Ю. К., який каже, що рекреаційні ресурси 

– це специфічна комбінація природних можливостей оточуючого 

середовища і потреб людини в його використанні з метою відпочинку 

[5]. Науковці Крачило Н. П. та Ігнатенко Н. Г. вважають, що рекреаційні 

ресурси є закономірними територіальними сполученнями компонентів 

природи, соціально – економічних умов і культурних цінностей, які 

виступають як умови задоволення потреб у відновленні духовних і 

фізичних сил людини [6]. 

В рівній мірі конкурують між собою думки, що рекреаційні 

ресурси є властивостями та даностями. Що стосується властивостей, то 

Нефедова В. Б. визначає рекреаційні ресурси як властивості окремих 

компонентів природи чи в цілому природних комплексів [7]; Мальська 

М., Антонюк Н. та Ганич Н. вважають, що рекреаційні ресурси є 

специфічними властивостями природного середовища, а також їх 
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поєднання, проявами людської діяльності, природними, історичними, 

соціально – культурними об’єктами, які є предметами інтересу 

рекреантів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні 

потреби в відновленні  і розвитку фізичних та інтелектуальних сил [8]. 

Даностями, всупереч властивостям, рекреаційні ресурси вважають 

Ю. П. Михайлов та Е. Б. Алаєв. Михайлов зазначає, що рекреаційні 

ресурси – це природні, господарські та історичні даності, які грають 

роль специфічних споживчих цінностей [9]. Алаєв притримується 

думки, що рекреаційні ресурси є господарськими та історичними 

даностями, будь – якими речовинами та енергіями, що виробляються 

поза межами рекреаційної системи і слугують для неї вихідним 

матеріалом функціонування, розвитку та існування [10]. 

Дещо іншою є думка Н. В. Багрової, Л. А. Багрової та В. С. 

Преображенського. Вони вважають, що рекреаційні ресурси – це 

природні, природно – технічні і соціально – економічні геосистеми і їх 

компоненти, котрі можуть бути використані при існуючих технічних і 

матеріальних можливостях для організації рекреаційного господарства 

[11]. 

Суттєво відрізняється від інших думка Добрускіна Е. В. Він 

визначає рекреаційні ресурси як природні і соціально – культурні умови 

життя, пов’язані з ними особливості життєвого укладу, пам’ятники 

культури і виробничі процеси в тій мірі, в якій вони відрізняються від 

оточуючих умов повсякденного життя рекреанта і мають для нього 

оздоровче, пізнавальне чи розважальне значення [12]. 

Ще декілька вчених вважають рекреаційні ресурси частиною. 

Н. С. Мироненко та І.Т. Твердохлєбов вказують, що рекреаційні ресурси 

– це найважливіша складова частина рекреаційного потенціалу, під якою 

слід розуміти компоненти географічного середовища та об’єкти 

антропогенної діяльності, котрі завдяки таким властивостям, як 
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унікальність, історична і художня цінність, оригінальність, естетична 

привабливість і цілющо – оздоровча значущість, можуть бути 

використані для організації різних видів і форм рекреаційних занять 

[13]. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши поняття, надані різними 

науковцями, та відштовхуючись від певних загальних слів, до яких вони 

зведені, я розроблено авторське визначення рекреаційних ресурсів, 

згідно якого рекреаційні ресурси – це об’єкти та компоненти живої та 

неживої природи, історії, культури та будь-які інші ресурси, які можуть 

бути використані для задоволення рекреаційних потреб туристів, 

здійснення рекреаційної діяльності на певній території за певних умов, а 

також в процесі розробки рекреаційного продукту. 
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ 

 

Ткач Д. П., студентка,  

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

Науковий керівник – Полчанінова І. Л., канд. екон. наук 

У сучасному світі туризм займає одне з головних місць у житті 

людини. Науковці відділяють багато різновидів туризму, але наразі 

великі перспективи має сільський зелений туризм. Його значущість 

підсилюється тим, що одним з найболючіших питань глобального 

масштабу на сьогоднішній день є захист навколишнього середовища. 

Згідно із дослідженнями UNWTO, зелений та екологічний види туризму 

з року в рік стають все більш популярними. За оцінками експертів, ця 

галузь щорічно показує 10-15% темп зростання [1]. 
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Сільський зелений туризм – відносно молода сфера туристського 

відпочинку, проте вона вже стала важливим об’єктом наукових 

розробок. Вітчизняні та іноземні науковці досліджували окремі аспекти 

сільського зеленого туризму: формування сільських туристських 

дестинацій, стійкого розвитку сільської місцевості і додаткових видів 

діяльності в аграрному секторі економіки, регулювання сільського 

(аграрного) туристсько-рекреаційного комплексу та ін. На жаль, 

дослідження в цій галузі носять розрізнений, фрагментарний характер і 

поки далекі від розробки комплексного методичного забезпечення із 

розвитку сільського туризму в Україні в сучасних перспективних 

умовах. 

З авторських позицій визначимо сільський зелений туризм як 

проведення вільного часу на селі у природних умовах з метою 

оздоровлення та відпочинку. Такий відпочинок на селі – це не курорт, де 

багато туристів. Тут є заспокійливе і розслаблююче середовище, яке 

особливо необхідно міським жителям. Багато людей вважають за краще 

святкувати новорічні або різдвяні свята, відпочивати з друзями саме в 

таких обставинах. Це дуже зручно для сімей та малих груп. У більшості 

випадків спокійне оточення підтримується позитивним емоційним 

впливом на туриста навколишньої місцевості, будь то гори чи ліси, 

річки, озера чи море тощо. До речі, дуже часто ландшафти та екологія 

обрана територія є основою для вибору місця відпочинку в сільській 

місцевості. Такий туризм можуть призначати людям з хворобами, для 

покращення стану здоров’я. В такому випадку сільський зелений туризм 

буде не тільки рекреаційним, пізнавальним, але і реабілітаційним.  

Господарі, для зручності туристів, часто, крім забезпечених умов 

проживання різних категорій та домашніх, смачних та натуральних 

продуктів харчування, пропонують цілий комплекс додаткових послуг: 

наприклад, збирання ягід та грибів, екскурсії або походи в гори та багато 
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іншого, що збагачує відпочинок. Важливо, щоб господарі індивідуально 

підходили до кожного «свого» туриста, а особливо до дітей, які зможуть 

скуштувати домашнє молоко, бджолиний мед та яблуко прямо з дерева. 

Особливістю цього виду відпочинку зазначимо дуже привабливі 

ціни, оскільки, за даними досліджень [2-3], сільські садиби пропонують 

гнучку систему оплати. Також дослідження показують, що зелений 

сільський туризм користується попитом не лише серед людей із 

середнім рівнем доходу, а й серед досить заможної частини населення, 

що надає перевагу відпочинку у гірських місцевостях у сучасних 

котеджах.  

Основними причинами, які пояснюють збільшення попиту на 

сільський зелений туризм, є: 

− відпочинок від звичайних умов; 

− оздоровлення; 

− відвідування різних місцевих пам’яток; 

− з’єднання з природою; 

− ознайомлення з місцевим колоритом і традиціями; 

− спілкування з новими людьми. 

В дослідженні [1] акцентується, що важливим чинником розвитку 

сільського зеленого туризму є зростаючий попит на відпочинок, 

особливо на природі. До цього призводить невідповідність місця 

проживання фізіологічним і психологічним потребам людини.  

Український науковець Н. Терес підкреслює позитивний вплив 

сільського зеленого туризму на національну культуру. В її дослідженні 

показано, що туристам цікаво відвідувати села у різних куточках країни 

через етнічні особливості [5]. Завдяки сільському зеленому туризму 

традиції будуть не тільки зберігатися, але і відновлюватися, та 

доповнюватися вже на сучасний манер. 
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Також наукові дослідження доводять, що зелений сільський туризм 

може вплинути гарно не тільки на економіку місцевості, але і держави в 

цілому. Збільшиться зайнятість населення, особливо для жінок. Сільські 

мешканці зможуть заробляти не тільки на господарстві, а і на проведенні 

екскурсій, місцевих свят, організації прогулянок, майстер-класів тощо.  

Сільський зелений туризм вплине на внутрішню інфраструктуру 

населених пунктів. Для залучення туристів необхідно побудувати 

дороги, покращити вигляд будівель та пам’яток, провести мережу 

Інтернет тощо. Звісно, першорядним є забезпечення тимчасового 

розміщення. Рекомендують організувати пункти для розміщення та 

харчування тимчасових туристів (велосипедистів, людей на автомобілях 

тощо). 

Підтвердженим є позитивний вплив сільського зеленого туризму і 

на екологію. Якщо більшість туристів буде обирати такий відпочинок, 

то буде менше забруднень. Якщо люди відвідують туристичні центри, 

то, звичайно ж, вони користуються транспортом, який негативно 

впливає на навколишній світ. Також, для покращення сіл треба 

висаджувати квіти, дерева. Для місцевих мешканців пропонують ідею 

відкриття місцевого «контактного зоопарку» зі свійськими тваринами, 

проведення прогулянок з кіньми.  

Але у цього напрямку теж є свої недоліки. По-перше, з 

покращенням та урбанізацією сіл, буде втрачено унікальність. Тим 

самим можуть порушитися культурні особливості, а споживачі 

перестануть задовольнятися таким туризмом. По-друге, важко залучити 

туристів до сільського зеленого туризму. Замість нього туристи охочіше 

обирають відпочинок біля моря або у туристських центрах. Для 

залучення споживачів потрібно посилено рекламувати можливості 

сільських садиб. 
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Висновки. В Україні є сільські місцевості з унікальними історико-

етнографічними, природними та рекреаційними ресурсами, тому 

перспективи сільського зеленого туризму дійсно великі. Села, які мають 

різні пам’ятки та збережені національні традиції, можуть у майбутньому 

конкурувати з європейськими центрами.  

Сільський зелений туризм позитивно впливає на економіку, 

екологію та зайнятість населення. Завдяки його розвитку будуть 

відроджуватися національні традиції та покращуватися життя мешканців 

села.  
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У сучасному інформаційному суспільстві все більшу роль починає 

відігравати система ефективних комунікацій. Змінюються інструменти 

та механізми управління комунікаціями. У зв’язку з тим, що галузі 

туризму та готельно-ресторанного господарства мають високу 

залежність від  факторів зовнішнього середовища та функціонують в 

умовах високої конкуренції, особливо важливою умовою 

результативності даного виду бізнесу є формування ефективних 

комунікаційних мереж, просування, реклама та брендинг. 

Застосування інструментів маркетингових комунікацій напряму 

залежить від ряду факторів: 

- масштаби компанії, 

- бюджет компанії на маркетингові заходи, 

- цілі компанії, 

- рівень конкуренції, 

- стартові позиції та інші фактори. 

Розглянемо дані фактори більш детально. Першим фактором, що 

впливає на побудови системи маркетингових комунікацій є масштаби 

компанії. Від даного фактору залежить обрання певної форми 

маркетингового просування. Для невеликих компаній, наприклад, 

туристичних агентств, важливими буде впровадження ефективних 

рекламних кампаній конкретних продуктів, які вони пропонують на 

ринку. Для великих компаній – туристичних операторів, мереж готелів 

чи ресторанів, необхідно вводити елементи брендингу – створення 

впізнаваної торгової марки з усіма відповідними атрибутами 
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(логотипами, назвами, фірмовим стилем, брендбуком тощо). Оскільки 

різні за масштабами компанії мають різні бюджети на просування, то 

логічно, що з низькими бюджетами малих компаній неможливо 

побудувати ефективну систему брендингу. В свою чергу, великі 

компанії не можуть рекламувати одиничний продукт, адже це буде 

суттєво знижувати їх прибутки. Отже, важливими елементами 

маркетингу є врахування масштабів компаній та кошторису на рекламу, 

який необхідно розподілити раціонально [1]. Важливим елементом 

системи маркетингу є аналітика. Будь-який рекламний бюджет має 

працювати на результативність. Отже, доцільно аналізувати показники 

віддачі від вкладених інвестицій як на етапі рекламних кампаній, так і на 

етапах побудови бренду. Звичайно, етап побудови бренду складніше 

оцінити аналітичними показниками. Проте, у цьому випадку можливо 

застосування формули розрахунку додаткової вартості, яку забезпечує 

бренд компанії. 

Наступним елементом для підбору механізмів раціоналізації 

маркетингових комунікацій є цілі кампанії. Від цілей рекламної кампанії 

залежать багато факторів: дизайн, тексти, вибір ресурсів донесення 

інформації, географія охоплення, розріз цільової аудиторії тощо. 

Ефективність витрат рекламного бюджету може бути досягнута лише за 

умови правильного визначення цільової аудиторії та підбору такої 

форми подачі інформації, яка зацікавить саме дану категорію. 

Наприклад, друковані формати для людей більш старшого віку, 

соціальні мережі для молоді, рожеві тона для жіночої аудиторії, сині 

тона для чоловічої, акцентуація на конкретний економічний ефект для 

бізнесменів, презентація якості надання послуг для батьків, що купують 

послугу для свої дітей тощо. 

Наступним фактором є стартові позиції. На початковому етапі 

доцільно набирати потенційну цільову аудиторію. Далі підвищувати 
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охоплення аудиторії. Потім формувати лояльність даної аудиторії. 

Нарощувати її та виходити на нові ринки.  

Таким чином, було визначено, що у сучасних умовах високої 

конкуренції та інформатизації усіх бізнес процесів дуже важливим є 

побудова ефективної системи маркетингу із урахуванням особливостей 

та специфіки компанії.  
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Мотивація і стимулювання персоналу є питанням не менш 

актуальним, ніж побудова системи управління – менеджменту, і питання 

мотиваційної складової сьогодні має велике практичне значення. 

Складність системи мотивації персоналу полягає у стимулюванні людей 

- вони завжди потрібні та потребують постійної координації, система 

має бути ефективною, і має виконувати функцію - заохочувати 

співробітників до практичної діяльності. Сьогодні усвідомлення ролі 

впевненості у власній компанії та власних силах  є важливою для 

самомотивації. Мотивація робочої сили - це процес сприяння 

формуванню мотивів працівника до більш ефективної роботи  для 

досягнення стратегічних цілей організації та безпечного виконання 

поставлених завдань. Підходи в управлінні мотивацією накопичилися 

під час змін в економічній системі та суспільстві. На сьогоднішній 
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сформовано безліч систем мотивації, які спрямовані на забезпечення 

активності працівників, шляхом формування розуміння власної вигоди 

від досягнення цілей організації.  

Основними завданнями мотивації є [1]: 

- кожен працівник розуміє природу та значення мотивації у 

процесі праці; 

- навчання персоналу, особливо управлінського на засадах 

внутрішньо фірмового спілкування з урахуванням основ психології 

людини та конфліктології; 

- робота лідера через реалізацію демократичного підходу до 

управління персоналом з використанням сучасних методів мотивації. 

Для вирішення цих завдань необхідно ввести в практику 

управління наступне: 

- процес мотивації в організаціях; 

- індивідуальна та групова мотивація; 

- зміни в мотивації людської діяльності при переході до 

ринкових відносин. 

Теорії мотивації можна акумулювати у вигляді наступної таблиці – 

табл. 1 

Таблиця 1 

Результати аналізу теорій мотивації [2-6] 

Назва Автор Сутність 

Теорія потреб А. Маслоу Зміст мотивації полягає у аналізу 

ієрархії потреб людини 

Теорія потреб 

вищого рівня 

Дж. 

МакКлеланд 

структура потреб вищого рівня 

зводиться до трьох чинників: прагненню 

до успіху, прагненню до влади, до 

визнання 

Двухчинникова 

модель 

мотивації 

Фредерік 

Герцберг 

Перша група чинників (гігієнічні 

чинники) - самовираження особистості, 

внутрішні потреби. Друга група 

чинників  - характер і сутність самої 
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роботи.  

Теорія 

очікувань  

В. Врум Для формування мотивації потрібна не 

лише потреба, але і обраний тип 

поведінки для її досягнення. 

Теорія 

справедливості 

А. Стейсі Ефективність мотивації оцінюється 

працівником системно з  урахуванням 

аналогічної мотивації інших працівників 

Теорія 

мотивації 

Портера-

Лоулера 

Л. Портер 

Э. Лоулер 

Співвідносять винагорода та отримані 

результати 

 

Отже, теоретичний аналіз поняття мотивація дозволив зробити 

наступні висновки. Мотивація – це процес стимулювання працівників до 

покращення результативності роботи. При цьому, на мотивацію можуть 

впливати як внутрішні, так і зовнішні фактори. В основі мотивації 

людини лежать потреби, мотиви, стимули. Для задоволення власних 

потреб людину працює більш якісно, плануючи отримати винагороду, 

яка задовольнить її потребу. Це не завжди грошова винагорода, за які 

можна купити товари чи послуги, щоб задовольнити потреби. Ряд 

авторів, говорили про мотивацію як реалізацію потреб вищого рівня – 

соціалізації, саморозвитку, самовдосконалення. Отже, при формуванні 

систем мотивації доцільно враховувати не лише матеріальні потреби 

людини, але і потреби вищого рівня. Також важливим фактором 

мотивації є справедливий розподіл винагород при визначенні 

результативності діяльності. 
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Науковий керівник – Крайнюк Л. М., канд. техн. наук, професор 

Останнім часом все більше закладів ресторанного господарства 

(ЗРГ) стикаються з проблемою поліпшення керованості: поліпшення 

контролю та прискорення бізнес-процесів, поліпшення можливості їх 

відстеження та можливості отримання характеристик, що дозволяють 

оцінити якість виконання бізнес-процесів. Єдиним способом реалізації 

подібних завдань є впровадження автоматизованої системи, що 

виконують вищевказані функції. 

Роботи з автоматизації управління діяльності ЗРГ ведуться в нашій 

країні досить давно. За цей час отримані методичні основи побудови, 
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створення та застосування систем, накопичено практичний досвід їх 

розробки, впровадження та експлуатації. У теоретичному плані ці 

розробки спираються на досягнення науки в області впровадження 

автоматизованих систем управління в готельно-ресторанному бізнесі 

України [1], формуванню цілісної системи автоматизації для закладів 

ресторанного господарства [2], забезпечення належного рівня 

управління із застосуванням інноваційних методів, пов'язаних із 

специфікою ресторанних об'єктів [3], застосуванням процесного підходу 

та удосконаленням управління [4]. Однак головним завданням побудови 

АС залишається зростання керованості підприємства, чим пояснюється 

актуальність роботи. 

Автоматизація управління спрямована, перш за все, на інтеграцію, 

яка в сучасних виробничих системах є однією з найважливіших 

властивостей. Використання автоматизованих систем управління робить 

будь-який ЗРГ більш   конкурентоспроможним за рахунок підвищення 

його керованості й адаптованості до змін ринкової кон'юнктури [1]. 

Подібна автоматизація дозволяє: 

− підвищити ефективність управління ЗРГ за рахунок 

забезпечення керівників і фахівців максимально повною, оперативною й 

достовірною інформацією на основі єдиного банку даних. 

− поліпшити діловодство за допомогою оптимізації та 

стандартизації документообігу, автоматизації найбільш трудомістких 

його процедур. 

− знизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації 

процесів обробки інформації, регламентації і спрощення доступу 

співробітників ЗРГ до потрібної інформації. Змінити характер праці 

співробітників, рятуючи їх від виконання рутинної роботи і даючи 

можливість зосередитися на професійно важливих обов'язках . 
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Автоматизація управління є важливим фактором вирішення цілого 

комплексу завдань, таких як підвищення ефективності роботи всієї 

системи управління, підвищення її надійності та виключення впливу 

людського фактора, підвищення норм керованості і підвищення 

гнучкості та адаптивності до майбутніх змін, тому вирішення питань, 

пов'язаних з автоматизацією є складним комплексним завданням, яке 

має вирішуватися з позицій технічної бази, програмного забезпечення, 

людського забезпечення та мотиваційного забезпечення. При вивченні 

питання підвищення автоматизації управління ЗРГ, в першу чергу, 

необхідно визначити об'єкт автоматизації, облікові операції, планові 

операції, контрольні операції та інші [2]. Залежно від цього виділяються 

свої пріоритети черги вирішення завдань з автоматизації. Як правило, 

найбільш трудомісткими і такими, що найменше піддаються 

автоматизації, є завдання контролю і обліку [4].  

За рахунок технічних засобів можливо організувати збір 

необхідної інформації та її первинну обробку, що є однією з найбільш 

трудомістких складових управлінських робіт, що виконуються 

менеджерами і керівниками. Якщо автоматизується ця частина робіт, то 

знижується загальне навантаження на менеджера, зменшується 

трудомісткість робіт і створюється можливість для вирішення 

аналітичних і творчих завдань. Другим аспектом автоматизації 

управління є виконання планових розрахунків, які, як правило, мають 

певні алгоритми. Вони досить трудомісткі, і можуть бути легко 

представлені в алгоритмічній формі, тому ці завдання виділені в 

окремий блок. 

Оскільки автоматизація всього процесу управління закладом 

ресторанного господарства є надзвичайно трудомістким завданням, то 

найчастіше автоматизуються окремі види управлінської діяльності. 

Існують різні типові програмні пакети для автоматизації: 1С: 



186 
 

Бухгалтерія, R-keeper, IIko тощо [3]. Вони вирішують питання як 

довгострокового, так і середньострокового та оперативного планування. 

Більш складними є завдання, пов'язані зі стратегічним плануванням, у 

зв’язку з тим, що в їх вирішенні важливу роль відіграє досвід і творчий 

потенціал менеджера, тому можливе вирішення окремих завдань 

засобами автоматизації в рамках підготовки даних. Третім, і найбільш 

складним аспектом автоматизації, є завдання, пов'язані з прийняттям 

рішень. Тому в цій сфері вирішуються завдання простіші, як наприклад, 

управління складськими запасами та прийняття рішень щодо замовлень, 

визначення розмірів закупівель сировини, коли існує алгоритм, який 

визначає оптимальні параметри тощо. У таких умовах використовуються 

системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, але 

застосування цих технологій ще не широко розвинене. В першу чергу, 

для автоматизації необхідно, щоб в ній були зацікавлені всі учасники 

процесу, від керівників, до персоналу ЗРГ, так як це найголовніша 

умова, за якої вона дійсно буде впроваджуватися. Для цього, як правило, 

необхідні навчання та підвищення кваліфікації співробітників, у зв'язку з 

тим, що персонал старшого віку консервативно сприймає сучасну 

комп'ютерну техніку. 

Висновки. Для підвищення рівня автоматизації управлінських 

процесів в ЗРГ необхідно вирішити комплекс завдань: розробити проект 

автоматизації з урахуванням потреб конкретного закладу, вирішити 

питання мотиваційної підтримки, щоб в процесі впровадження були 

зацікавлені всі його учасники. У такому випадку можливе вирішення 

питання автоматизації управління комплексно, з достатньою 

ефективністю. 
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ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД РОЗВИТКУ 
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ім. О.М.Бекетова 

Науковий керівник –доц. Писарева І.В. 

В останні роки вчені та практичні працівники, предметом 

вивчення і діяльності яких є сфера послуг, відзначають підвищений і 

постійно зростаючий інтерес до ділового туризму. Це не сучасний 

феномен, оскільки люди здавна відправлялися в подорожі, пов’язані з їх 

діяльністю, перш за все, з торгівлею. Діловий туризм відноситься до 

видів туризму, щонайбільш динамічно розвиваються. Цьому сприяють 

процеси глобалізації, всепроникна інтеграція в економічній і 

комунікативній сферах, в т. ч. в області туризму. У ХХ ст. розвиток 

бізнес-туризму отримало більш потужний імпульс, ніж за всі попередні 
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століття. Питання розвитку ділового туризму досліджуються як 

зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Особливості його 

становлення і організації розглядали  

І. Балабанов, А. Балабанов, М. Биржаков, В. Никифоров, А. Кирилов,  

Л. Волкова, О. Смирнова, М. Гасієв, Г. Папирян, Дж. Сварбрук, С. 

Хорнер, М. Ваннесте, Н. Дж. Холден, Р. Фрімен, Н. Еванс, Д. Кемпбел,  

Дж. Стоунхаус, Р. Девідсон, Б. Коуп і ін [1]. 

Вивчення різних визначень ділового туризму дозволяє зробити 

висновок, що трактування терміну «діловий туризм» відповідають 

поняттю «businesstravel» (англ. - ділова подорож) – подорож з діловою і 

професійною цілями в робочий час без отримання доходу за місцем 

перебування. Отже, діловий туризм – це сукупність відносин і явищ, які 

виникають під час поїздок людей в робочий час, основною мотивацією 

яких є участь в ділових зустрічах, конгресах, конференціях, виставках, 

ярмарках і інсентив-заходах в місцях поза їх звичайного проживання і 

роботи 

Діловий туризм володіє, крім відмінності в мотивації і 

використання робочого часу, такими специфічними рисами як: 

всесезонність, слабка залежність від природно-кліматичних умов, 

масовість поїздок, наявність специфічної інфраструктури, висока 

прогнозованість, залучення до підготовки і здійснення ділової поїздки 

значного контингенту спеціального персоналу. 

Зараз діловий туризм – одна з найбільш високодохідних галузей 

світової туріндустрії. За даними WTTC, в 2018 р витрати на бізнес-

поїздки склали 1 175,7 млрд дол. США (або 23,4% із загального обсягу 

витрат туристів), що на 6,4% більше, ніж в 2017 р До 2025 м обсяг 

світового ринку ділового туризму буде оцінюватися в 1 679,0 млрд дол. 

США, а щорічний приріст в середньому складе 3,2%, що менше на 0,7% 

в порівнянні з витратами на відпустку [2, 3]. 
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За результатами звіту Міжнародної асоціації ділового туризму 

(GBTA), 89% всіх витрат на ділові поїздки (984 млрд дол. США) 

припадає на АТР, Західну Європу і Північну Америку. При цьому АТР є 

найбільшим в світі ринком бізнес-туризму (38% від загальносвітового). 

З 2000 р в 2018 р його обсяг подвоївся – до 392 млрд дол. США. 

Найбільш швидке зростання відзначається в Китаї, Індії і Росії. Топ-15 

ринків ділового туризму серед країн в 2018 р очолили США, на другому 

місці – Китай. Далі з великим відривом слідують Японія, Німеччина і 

Великобританія [4]. 

Діловий туризм є важливим сегментом міжнародного 

туристичного ринку. На нього припадає істотна частка витрат туристів в 

поїздках. Різнопланові міжнародні туристичні виставки, заохочувальні 

тури, корпоративні тури, тімбілдінг та інші, В кінцевому рахунку, 

сприяють розвитку відповідної інфраструктури туризму і зростання 

туристичних потоків. Для підвищення конкурентоспроможності на 

світовому туристичному ринку багато країн світу, в т. ч. і Україна, 

мають всі передумови для розвитку ділового туризму. Тому необхідно 

використовувати досвід передових країн в організації цього 

туристичного сектора, розробити ефективну маркетингову стратегію з 

просування ділового туризму, розвивати систему підготовки кадрів у 

сфері ділового туризму. 
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 Розвиток туристичної галузі багато в чому залежить від 

мегатрендов, які визначають напрямок розвитку суспільства і світової 

економіки.  Чи не виключенням стає і кемпінг-інудстрія.  Глобальні 

виклики безпосереднім чином впливають на ефективність управління 

кемпінгом.  У зв'язку з цим, фундаментальним завданням в області 

розвитку кемпінгів є визначення мегатрендів і їх облік при розробці 

конкретних інструментів підвищення ефективності та якості послуг. 

 Згідно з дослідженнями, можна виділити такі глобальні виклики, 

або мегатренди, розвитку світового суспільства, які сприяють розвитку 

кемпінг-туризму. 

 1. Старіння населення.  У «старіючої» цивілізації загострилися 

проблеми з традиційними сімейними цінностями, в зв'язку з чим 

«комфортний відпочинок на природі всією сім'єю» (сімейний туризм, 
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темно пов'язані з кемпінг-туризмом) почав набувати особливої 

культурологічну цінність. 

 2. Урбанізація, погіршення клімату, високий темп життя, часті 

стреси.  Дані тренди посилили увагу суспільства до екологічних проблем 

( «людей потягнуло на природу») і власним психологічному стану, що 

призвело до підвищеного попиту на спокійний сімейний відпочинок на 

природі. 

3. Глобалізація. В умовах глобалізації туристичного ринку 

найбільшу цінність для туристів набувають аутентичні туристські 

продукти, продукти і вироби місцевого виробництва, підкреслюють 

унікальні особливості де-стинации. Підкреслив свою індивідуальність і 

забезпечивши високі вимоги якості, зарубіжні країни створили 

національні туристські бренди, такі як «Visit Britain», «Visit Canada», 

«VisitAustralia», що дозволило перетворити кемпінг-туризм в 

конкурентоспроможний продукт, що поєднує високу якість послуг при 

низькій вартості розміщення. 

5. Трайбалізм. Один з найважливіших трендів, який сигналізує про 

схильності туристів до об'єднання, створення груп за інтересами з 

клубними цінностями і т. д. Тому необхідно створення умов для 

можливості комунікацій різних соціальних груп, етносів, посилення 

сімейних цінностей, отримання нових емоцій через організацію 

спеціальних програм (романтичних, екстремальних і т. д.) 

8. Нові технології. Нові технології у сфері автотуризму сприяли 

появі доступних для середнього класу розвинених країн світу 

автобудинків і житлових причепів (караванів), а також моди на 

самодіяльний («спонтанний») сімейний автотуризм, що, в кінцевому 

рахунку, вплинуло на формування світової субкультури караванінга 

(«сучасних номадів», «кочівників-автотуристів»). 
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9. Зміна тенденцій попиту. Серія економічних криз і рецесій 

сприяв появі і широкому поширенню альтернативних засобів 

розміщення на природі (юрти, мобільні будинки, глампинг-хатини і т. 

д.), що забезпечують комфортний відпочинок на природі в низькому 

ціновому сегменті. 

Все вищезазначене сприяло появі нового, інноваційного сегмента 

в туризмі – кемпінг-індустрії, відноситься також, як і кемпінги, і 

кемпінг-туризм, до області конвергентної економіки. 

По-перше, автобудинок/караван як транспортний засіб поєднує в 

собі дві функції: засіб пересування і засіб розміщення. Дуальний 

характер означає з'єднання технологій автомобілебудування та 

будівництва мобільного житла. 

По-друге, для використання автобудинку/каравану необхідно 

виконання кількох умов: наявність розвиненої системи дорожньо-

транспортного комплексу країни, об'єктів придорожнього сервісу і 

туристських об'єктів у вигляді кемпінгів і кемпінг-парків, а також 

системи, що об'єднує інформацію про ці елементи і забезпечує навігацію 

туристів (карти, навігатори). 

По-третє, кемпінги обслуговують самодіяльних туристів, що 

передбачає поєднання технологій мобільних жител з технологією 

самообслуговування. 

По-четверте, відпочинок в кемпінгах передбачає особливу 

культурну середу і соціально-психологічну атмосферу, яка в основному 

визначається близькістю до природи, субкультурними правилами, які 

пов'язані з побутом самодіяльних туристів, експлуатацією караванів, 

автобудинків. 

Особлива соціально-культурна атмосфера кемпінгу виявляється у 

вільному спілкуванні гостей, доброзичливому відношенні, стирання меж 
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між різними соціальними групами, формуючи єдиний соціальний 

простір. 

Список джерел : 
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 к. пед. н., доц. кафедри ТіГГ  

Прохоренко Є.С. 

студентка факультету менеджменту, 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

Сучасні суб’єкти господарювання використовують знання як 

важливий ресурс, а впровадження технологій ефективного управління 

знаннями є невід’ємною складовою стратегічного процесу підприємства, 

яка створює об’єктивні передумови для набуття його стійких 

конкурентних переваг. 

Знання підприємства є унікальним ресурсом та ґрунтуються на 

індивідуальних знаннях кожного окремого співробітника, колективних 

знаннях окремих груп та накопиченому досвіду. При цьому важливим є 

не просто їх наявність, а можливість, вміння та бажання їх 

застосовувати.  

Джерела знань поділяють на внутрішні (які генеруються всередині 

підприємства та є унікальними) та зовнішні (споживачі, постачальники, 

конкуренти та інші). 
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Поняття «управління знаннями», яке вперше було використано у 

виступі Карла Віга на конференції ООН у 1986 р., на сьогодні не має 

єдиного трактування. Додержуємося точки зору, що це цілеспрямована 

та систематична управлінська діяльність щодо забезпечення 

ефективного отримання, передачі та використання знань в компанії [1].  

Управління знаннями на підприємстві передбачає забезпечення 

працівників якісною інформацією у достатній кількості. 

До основних етапів управління знаннями підприємств індустрії 

туризму і гостинності можна віднести: визначення кола знань, які є 

найважливішими для підприємства; оцінка знань, якими володіє суб’єкт 

господарювання; формування потоку зібраних, систематизованих знань 

та оцінка їх корисності; зберігання та застосування; створення нових 

знань. 

Управління знаннями на підприємствах індустрії туризму і 

гостинності сприяє стимулюванню інновацій, забезпечує співпрацю 

персоналу, зростання продуктивності праці, заохочує застосування знань 

кожного співробітника та розкриття його творчого потенціалу, створює 

конкурентні переваги суб’єкту господарювання, сприяє удосконаленню 

технологічних процесів та, як наслідок, підвищує задоволеність 

споживачів.  

Управління знаннями передбачає, в першу чергу, необхідність 

систематичного застосування різноманітних форм навчання персоналу 

та заходи щодо активізації особистісного потенціалу працівників.  

До останніх можна віднести низку мотиваційних впливів, як, 

наприклад, преміювання або можливість підвищення статусу серед 

колег, взаємодія безпосередньо з керівництвом, просування по 

кар’єрним сходам тощо.  

Таким чином, управління знаннями націлене на їх виявлення, 

збереження та використання для підвищення якості обслуговування 
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клієнтів та адаптації діяльності підприємства до мінливих умов 

господарювання.  

Список джерел: 

1. Поляков М.В. Управління знаннями у міжнародних компаніях: 
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ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ ТУРИСТИЧНОЇ, ГОТЕЛЬНОЇ ТА 

РЕСТОРАННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Березюк Л. Л. 

старший лаборант, 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

Готель в середньому виробляє більше 1 кг твердих побутових 

відходів (ТПВ) на одного відвідувача протягом доби [1]. Разом із 

твердими промисловими відходами [2, 3] ТПВ становлять серйозну 

небезпеку для довкілля, забруднюючи ґрунти, повітря та воду, 

знижуючи туристичну привабливість країни. Туристи залишають багато 

відходів, особливо в центрі міста (прямі відходи). Крім цього, існують 

відходи готелів, ресторанів, кав’ярень (непрямі відходи). Ці відходи 

також вимагають ефективних технологій збирання, перевезення, 

знешкодження, переробки та утилізації.  

Після пожежі на полігоні у с. Великі Грибовичі влітку 2016 р. 

перед міською владою м. Львів постала проблема ТПВ, обсяг яких зріс 

через збільшення кількості туристів. Як відомо, у 2017 р. м. Львів 

зайняло перше місце серед міст України із результатом 2,6 млн. 

туристів, ставши туристичним рекордсменом, що співпало у часі зі 

«сміттєвою кризою». Доказом того, що туристичні відходи займають 

значну частку в загальноміському обсязі відходів, є їхнє збільшення, 
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особливо в центрах міст, після будь-яких свят мінімум на третину. 

Наприклад, з центру Києва після фінального матчу Ліги чемпіонів 26 

травня 2018 р. за один день було вивезено більше 212 тонн ТПВ. У 

Львові щоденний обсяг твердих побутових відходів становить 600 тонн. 

Проблему ТПВ у Львові можна вирішити за допомогою двох підходів – 

транспортного та логістичного. До недавнього часу у місті переважав 

перший підхід, який полягав у наймі транспортних посередників 

(компаній), які зобов'язувалися за дуже пристойну оплату знайти 

відповідні полігони і вивезти відходи. Але, як показав досвід, коли 

львівські ТПВ потрапляли майже в усі регіони України, це не 

вирішувало проблеми вивезення відходів. І лише нещодавно 

керівництво міста звернулося до логістичного підходу, тобто до 

застосування зворотної логістики, яка має на меті забезпечити 

ефективну переробку ТПВ, включаючи туристичні відходи, тобто коли 

були проаналізовані не тільки вхідні потоки до міста, але й вихідні 

потоки, у т.ч. потоки відходів [4]. 

З метою ефективного збирання та транспортування ТПВ 

використовуються спеціальні автомобілі – кузовні сміттєвози [5, 6], які 

здатні ущільнювати відходи, зменшуючи їхній об’єм в декілька разів. В 

той же час в статті [7] запропоновано привод зневоднення та ущільнення 

ТПВ під час завантаження у сміттєвоз, який дозволяє зменшувати не 

лише об’єм відходів, а й їхню масу. Ця розробка має бути особливо 

ефективною при зневоднені відходів туристичного, готельного та 

ресторанного бізнесу, які характеризуються вмістом переважно харчової 

фракції відходів, що має велику відносну вологість (60…92 %). В 

роботах [8, 9] наведена структура машин для збирання та первинної 

переробки ТПВ, до якої можна віднести ущільнення [10], зневоднення 

[11], подрібнення [12] та сортування [13] відходів. 

Туристичне перенавантаження міст призводить до різкого 

зростання обсягу ТПВ. З точки зору системного підходу місто, як 
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туристичну дестинацію можна представити, як «чорний ящик», на вході 

якого є туристичні потоки, а на виході – фінансовий дохід та матеріальні 

відходи. Ці туристичні відходи утворюються після перебування туристів 

у місті та додаються до щоденного та цілорічного загальноміського 

обсягу ТПВ, для якого місто повинно знайти шляхи і способи, по-перше, 

вивезення, по-друге, переробки [14]. 

У роботі [15] пропонується влаштування системи збору та 

утилізації відходів, що залишають в місцях зупинки туристичних груп. 

Поруч із широким використанням традиційних готелів останнім 

часом набирають популярності еко-готелі [16]. Основні критерії, яким 

повинен відповідати еко-готель, є такі: використання відновлювальних 

джерел енергії (сонячна енергія, сила вітру), використання 

енергозберігаючого обладнання, рециркуляція стічних вод, що повторно 

використовуються готелем, скло на вікнах з вторинної сировини, меблі, 

вироблені з переробних матеріалів, програма утилізації твердих 

побутових відходів. Номери еко-готелю сильно відрізняються від 

звичайних номерів, персонал дбайливо ставиться до використання 

енергії і води, сортує і передає на переробку ТПВ. Часто тепло і енергію 

для потреб еко-готелю виробляють з твердих побутових відходів. Як 

біопаливо використовують жир із кухні [17, 18]. 

Найбільш відоміх еко-готелі світу: чотиризірковий готель «Hotel 

Scala» в Мілані, «InterContinental» в Нью-Йорку, «Kungsbrohuset» у 

Стокгольмі. Поширення в Україні еко-готелів сприятимуть формуванню 

позитивного іміджу країни на світовому ринку. Оскільки еко-готельний 

бізнес в Україні лише набирає обертів, то протягом останніх років 

відкрилося близько 10 еко-готелів. Найбільше їх у Західній Україні, 

Полтавській та Черкаській областях. Першим українським еко-

сертифікованим готелем став «Radisson Blu» у Києві.  

Україна має широкі перспективи інвестування в еко-готельне 

господарство, оскільки має декілька переваг у порівнянні з сусідніми 
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країнами: наявність рекреаційних ресурсів та територій, що придатні для 

будівництва екологічних готелів; наявність достатньої кількості 

навчальних закладів з підготовки фахівців у готельно-ресторанній 

галузі; становлення виробництва екологічних продуктів харчування; 

послаблення податкового тиску у готельній індустрії. 

Висновки 

1. Відходи туристичної, готельної та ресторанної інфраструктури 

суттєво впливають на збільшення щоденного та цілорічного 

загальноміського обсягу твердих побутових відходів. 

2. Ущільнення та зневоднення твердих побутових відходів під час 

завантаження у сміттєвоз дозволяють зменшувати їхній об’єм та масу, 

що особливо актуально для вологовмісних відходів туристичної, 

готельної та ресторанної інфраструктури.  

3. Еко-готелі характеризуються зменшенням утворення твердих 

побутових відходів шляхом їх сортування і переробки, використанням 

енергії, утилізованої з відходів. Поширення в Україні еко-готелів 

сприятимуть формуванню позитивного іміджу країни на світовій арені.   
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

Брикова Т.М. 

канд. техн. наук, ст. викладач кафедри готельного і ресторанного 

бізнесу та туризму, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

На сьогодні одним з секторів економіки України залишається 

сектор готельних послуг, що найдинамічніше розвивається. Сучасний 

стан і тенденції процвітання індустрії гостинності країни свідчать про 

те, що досягнення у цій сфері є дуже скромними на фоні 

загальносвітової тенденції зростання послуг, що надаються і розвитку 

цієї діяльності в цілому. Готельне господарство передбачає надання 

засобів розміщення, живлення і обслуговування  [1]. 

         Індустрія гостинності держави є досить різноманітною, але має ряд 

проблем функціонування. Дослідження регіонального ринку готельного 

бізнесу дозволили визначити кількість існуючих проблем: відсутність 

ефективної системи управління; скорочення  числа  цієї  індустрії  і  

номерного фонду;  проблема сертифікації послуг; складні економічні 

умови. Слід відмітити, що це призвело до скорочення переліку послуг 

підприємств, низької якості обслуговування та зменшення попиту на 

сервіс [2].     
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         У теперішній час практика готельного господарства, конкуренція, 

економічні реалії ускладнили  підприємницьку діяльність і  тим  самим 

зумовили нові закономірності його зростання. Крім того, на сьогодні 

перспективи розвитку сильно залежать від коригування законодавчої 

бази і стандартів обслуговування.  

Результати аналізу  виявили, що для підвищення рівня індустрії 

гостинності необхідно створення належних умов для розвитку туризму, 

розширення зайнятості готельного бізнесу, створення безпечних умов, 

надання  медичної,  технічної  і правової  допомоги,  тощо  [3]. 

       Таким чином, аналізуючи усе вище сказане,  можемо  зробити  

висновок,  що у разі цивілізованого розвитку і правильно обраної 

стратегії покращення індустрії гостинності країни буде реалізовуватися 

стійке збільшення чисельності суб'єктів цього бізнесу, а також 

збільшення обсягу і поліпшення  якості  товарів та послуг. Беручи  це  до  

уваги,  можна  підкреслити, що  ріст  та  перспективи  цієї  сфери в 

Україні є необхідною умовою для успішного  піднесення  усієї  

економіки, бо він представляє собою велику економічну систему з 

різноманітними зв'язками між окремими елементами та рушійною 

силою формування  ринкового  механізму. 
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ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ТУРИЗМІ 

Гунбіна В.К., магістр 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д.е.н., проф. каф. ТіГГ 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

Масштаби і динаміка змін в інноваційній діяльності визначають 

необхідність дослідження, систематизації та впорядкування наукових 

знань в даній області. Інновації в туризмі приносять нові ідеї, послуги та 

продукти на ринок, що дозволяє сервісу та рівню пропозиції переходити 

на вищий щабель розвитку. Однак, в посткризових умовах сукупність 

таких чинників, як несприятливий вплив макроекономічних шоків, 

посилення потоку фінансових ризиків, дефіцит власних фінансових 

ресурсів формує низьку інноваційну активність. Внаслідок цього 

виникає теоретична і практична проблема вибору оптимальних 

механізмів управління інноваційним розвитком сфери послуг, 

спрямованих на виробництво інновацій, тобто нових технічних 

розробок, нових технологій, нових рішень і нових методів управління 

протікають в економіці процесами. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сьогоднішній 

день інноваційна діяльність є необхідною у багатьох сферах 

підприємництва. Винятком не є і туристична галузь. Стрімко 

розвивається індустрія туризму, використовуючи очевидні, що лежать 

на поверхні резерви розвитку, потребує нового імпульсі, в пошуку 

інновацій для обґрунтування своїх позицій в конкурентній боротьбі. 

Здатність зацікавити мандрівників своєю діяльністю є гарантією 

стабільного доходу і розвитку бізнесу. Можливо це, лише застосовуючи 

інновації, які виділять компанію серед інших. 

Основними зовнішніми факторами інноваційних змін в туризмі є: 



203 
 

– економічна ситуація в країні, 

–  рівень доходів населення,  

–  національне законодавство, 

–  ступінь економічного розвитку країни,  

–  міжурядові і міжнародні угоди.  

Однак існує ряд загальних факторів, що мають пряме відношення 

до необхідності впровадження інновацій в сфері туризму. 

Основні напрями інноваційних змін в туризмі визначаються 

екологічною, економічною та інформаційною складовими суспільного 

розвитку, а також з ускладненням всього процесу надання туристичних 

послуг. 

Одним з головних напрямків інноваційних змін є розвиток сталого 

туризму. Дестинації починають створювати системи управління 

туристичними ресурсами і використовувати їх при плануванні 

територіального розвитку. Екологічні фактори інноваційних змін в 

туризмі – це зміни клімату, скорочення територій з незайманою 

природою. Негативні тенденції в цій області роблять чисте довкілля 

великою цінністю в громадській думці, що впливає на туристичний 

вибір. Головним трендом інновацій в цій галузі є впровадження 

екологічного менеджменту як на рівні підприємств, так і на рівні 

дестинації і країни в цілому [1]. 

Технологічні фактори, що впливають на інноваційні зміни в 

туризмі, це, перш за все, розвиток інформаційних та комунікаційних 

технологій і нові можливості транспортування. Електронний туризм – 

інше магістральний напрям інноваційних змін. З розвитком 

інформаційних і комунікаційних технологій змінюється весь 

туристський бізнес, від функцій і процесів, до форм підприємств і 

продуктів (турагентства, е-пропозиція послуг, е-бронювання та продаж, 
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просування через Інтернет, віртуальні тури, підприємницькі мережі і 

мережі туристського досвіду). 

Інтернет трансформує функції національних та регіональних 

урядових організацій по туризму, туристських професійних асоціацій. 

Вони все ширше беруть участь в електронному маркетингу країни, її 

туристичних ресурсів, дестинацій, подій, а також беруть участь в 

інтегрованих системах управління відносинами зі споживачем (Customer 

Relation Management, CRM). 

Система управління туризмом змінюється від індустріальної до 

постіндустріальної, а туризм – від масового до індивідуалізованого. З 

цим пов'язана більш дрібна сегментація ринку і поява безлічі «нішевих» 

спеціалізованих послуг і турпродуктів, що вимагають постійного 

відновлення і пошуку нових форм задоволення попиту. Відбувається 

пристосування туристської інфраструктури, будівель і обладнання для 

потреб таких зростаючих груп туристів, як діти, люди похилого віку та 

інваліди [1]. 

Формування спеціальних турпродуктів для таких груп споживачів 

може бути віднесено до соціальних інновацій: 

–  зростаючі потреби населення в знайомстві з способом життя в 

інших регіонах і придбанні нових знань. 

– «споживче» насичення багатьох класичних і традиційних 

дестинацій, що створює ризики втрати тих чи інших об'єктів. 

–  загострення конкуренції, зростання пропозицій 

стандартизованих глобальних продуктів індустрії гостинності. 

Фактори, що сприяють: 

– впровадження інновацій в сфері туризму 

– необхідність розвитку в'їзного туризму як чинника розвитку 

окремої території і країни в цілому. 
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– необхідність стримувати виїзд за кордон власних громадян в 

зони, аналогічні за умовами регіонах своєї країни (природа, культура, 

клімат), тобто створення внутрішнього конкурентоспроможного 

туристичного продукту. 

– розвиток індивідуалізованих форм туристського споживання і 

необхідність створення умов для задоволення запитів таких туристів. 

– розширення рівня інформаційно-телекомунікаційних систем і 

послуг, що створюються на їх базі. 

– перехід від економіки пропозиції до економіки попиту, від  

– економіки  товару до економіки вражень [1]. 

До економічних чинників інноваційних змін в туризмі відносять 

підвищення рівня освіти в суспільстві. Все більше людей з ростом 

добробуту можуть дозволити собі подорожувати. Це призводить до 

зростання чисельності «досвідчених» туристів або професійних 

туристів, здатних не тільки самостійно сформувати за допомогою 

інформаційних систем власний тур, але і знайомих з різноманітними 

нюансами туристської діяльності. 

В Інтернеті зростає кількість сайтів і блогів, на яких туристи 

діляться своїми враженнями, розміщують фотографії і відеоролики 

(мережі туристського досвіду), і до них звертається все більша кількість 

людей на стадії споживчого вибору. Економічні чинники впливають на 

зростання вимог до якості туристичного продукту, тому на 

підприємствах сектора туризму все ширше впроваджуються комплексні 

системи управління якістю. При цьому в процес формування туру все 

активніше втягується сам турист, здатний і готовий брати участь в 

створенні унікального туристичного продукту, призначеного саме для 

нього. 

Список джерел: 
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О.М.Бекетова 

Сьогодні розвиток культурно-пізнавального туризму, як і 

суспільства в цілому, неможливий поза концепцією сталого 

розвитку.Зусиллями фахівців Всесвітньої Туристської Організації 

концепція сталого розвитку отримала подальший розвиток у сфері 

туризму. На Міжнародній конференції, проведеній у Ванкувері (Канада) 

в 1990 р. [2] були сформульовані наступні види позитивного впливу 

туризму на сталий розвиток території: 

- забезпечує справедливий розподіл доходів і витрат, створює 

робочі місця безпосередньо в місцевому секторі туризму і суміжних з 

ним секторах;  

- стимулює підвищення ефективності роботи засобів розміщення, 

підприємств харчування, транспорту, об'єктів екскурсійного показу;  

- сприяє припливу в регіон іноземної валюти та забезпечує 

капіталовкладення в регіональну економіку, сприяє диверсифікації 

регіональної економіки, особливо в сільських районах, де зайнятість 
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населення може носити сезонний характер;  

- стимулює модернізацію регіональної інфраструктури, 

транспорту, зв'язку та інших базових систем; 

- створює рекреаційні об'єкти, що можуть використовувати місцеві 

жителі, а також внутрішні і міжнародні туристи;  

- фінансує роботи та збереження місцевих історико-архітектурних 

пам'яток;  

- сприяє продуктивному використанню земель, що не мають 

сільськогосподарського значення, що дозволяє зберігати природну 

флору на великих площах;  

- формує зростання самосвідомості серед місцевих жителів і дає 

можливість досягти більш глибокого взаєморозуміння і тісних контактів 

між людьми, що представляють різні культури; 

- наочно демонструє важливе значення природних і культурно-

історичних ресурсів для економічного і соціального добробуту 

суспільства і допомагає їх збереженню. 

Сталий розвиток окремого регіону, що спеціалізується на 

культурно-пізнавальному туризмі, передбачає планування і управління 

розвитком території, що забезпечує захист природного і культурно-

історичного середовища, покращення якості життя місцевого населення, 

забезпечення туристам умов перебування, які відповідають високим 

міжнародним стандартам.  

Для сталого розвитку території, що спеціалізується на культурно-

пізнавальному туризмі, першочергове значення мають природні ресурси 

та історико-культурна спадщина, саме вони є основою успішного 

розвитку туристичного бізнесу. Дані ресурси визначають специфіку 

розвитку туризму в регіоні, є вихідним базисом для виробництва 

туристського продукту при плануванні пріоритетних напрямів 
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інвестиційної політики територій[1]. 

Ресурсний потенціал території - це багатоаспектне поняття, що 

охоплює весь комплекс життєдіяльності суспільства. У відповідності з 

концепцією глобального гуманістичного підходу при його визначенні 

необхідно враховувати економічний, екологічний і соціальний аспекти. 

На перший погляд розвиток туризму дозволяє території найбільш 

ефективно вирішувати соціально-економічні проблеми розвитку - 

отримувати доходи за рахунок розвитку туризму, створювати нові 

робочі місця, модернізувати виробництво та інше. Однак, в практичному 

житті на території, що приймає туристів можуть виникнути певні 

негативні наслідки. В таблиці 1 наведений аналіз можливих негативних і 

позитивних наслідків від розвитку культурно-пізнавального туризму для 

окремого потенційного регіону. 

Таблиця 1 

Екологічні, соціальні і економічні результати розвитку культурно-

пізнавального туризму 

Позитивні моменти Негативні моменти 

Екологічні результати 

Створення національних парків і 

заповідників 

Забруднення навколишнього 

середовища; 

Деградація ландшафтів; 

Виведення сільськогосподарських 

земель з обороту. 

Соціальні результати 

Ломка мовних, соціальних, 

класових, релігійних бар'єрів; 

Підвищення освітнього рівня 

місцевого населення; 

Збереження творів мистецтва, 

культури і місцевих традицій; 

Доступ до інформації. 

Негативне ставлення місцевих 

жителів; 

Створення стереотипів; 

Ефект демонстрації (наслідування 

у споживанні); 

Комерціалізація культури, релігії, 

мистецтва; 

Ріст соціальних проблем; 

Зміни в суспільній структурі. 
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Економічні результати 

Розширення участі в 

міжнародному поділі праці; 

Використання регіональних, 

місцевих ресурсів; 

Залучення іноземного капіталу; 

Зростання місцевої ділової 

активності; 

Структурні зрушення в 

національному виробництві товарів і 

послуг; 

Підвищення чисельності зайнятих 

у виробництві; 

Надходження податків в 

державний бюджет; 

Зростання особистих доходів 

місцевого населення; 

Збалансованість регіональних 

диспропорцій; 

Створення позитивного іміджу 

регіону. 

Зростання імпорту; 

Відтік працівників з традиційних 

для даного регіону виробництв; 

Сезонна зайнятість працюючих; 

Інфляція; 

Залежність від політичної 

ситуації, міжнародної економічної 

кон'юнктури, моди; 

Виникнення економічних криз і 

незбалансованості розвитку. 

 

Популярність більшості територій у туристському бізнесі 

ґрунтується на історико-культурній спадщині та самобутності місцевої 

культури. Тому, тільки дотримуючись основних принципів сталого 

розвитку, території, що спеціалізуються на культурно-пізнавальному 

туризмі, можуть розраховувати на успіх і розвиток туризму.Для того 

щоб переорієнтувати територію, що спеціалізується на культурно-

пізнавальному туризмі, на принципи сталого розвитку, необхідно 

використовувати стратегічне планування та моделювання використання 

та розвитку ресурсів історико-культурної спадщини, які є вихідним 

базисом для виробництва історико-культурного туристського продукту. 
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ТУРИСТСЬКО-

РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  РЕГІОНУ 

Кісильова П.С., магістр 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д.е.н., проф. каф. ТіГГ 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

Протягом останніх десятиріч туристична сфера перетворилася на 

одну з найбільш прибуткових галузей світової економіки. Для регіонів 

України туризм відіграє істотну роль у соціально-економічному 

розвитку територій та стимулює збереження наявних у регіоні 

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

створення сприятливого організаційно-правового та економічного 

середовища для розвитку цієї сфери на основі ефективного 

використання природних ресурсів та історико-культурного потенціалу 

України й забезпечення її соціально-економічних інтересів і екологічної 

безпеки. Розвиток туристичної галузі  у регіонах України повинен мати 

цілеспрямований характер на основі розробки і реалізації регіональних 

цільових програм. 

Рекреація і туризм перетворились сьогодні на найбільш 

прибуткові галузі світової економіки і розвиваються випереджальними 

темпами. Особливо стрімко туризм розвивається на територіях, які 

володіють значним туристично-рекреаційним потенціалом.  

Розробка методики суспільно-географічного дослідження 

туристсько-рекреаційного потенціалу досить складна. Науковці 

виділяють декілька підходів до вивчення рекреаційного потенціалу 

території. Зокрема Н.С. Мироненко, І. Т. Твердохлєбов рекомендують 
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комплексну рекреаційну оцінку природних і культурно-історичних 

ресурсів. Оцінку природно-ресурсного потенціалу для рекреації 

розглядали М.Г. Ігнатенко, Н.Л. Крачило. Суспільно-географічні 

дослідження рекреаційної діяльності в Україні провадили такі вчені, як 

В.І. Азар, Л.О. Багрова, О.О. Бейдик, Ю.А. Веденін, І.П. Герасимов, Ф.Д. 

Заставний, І.В. Зорін, М.Г. Ігнатенко, Л.М. Корецький, В.С. Кравців, 

М.П. Крачило, В.Б. Кудрявцев, С.П. Кузик, Н.С. Мироненко, Н.Ю. 

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

В.П. Руденко, І.В. Смаль, Н.П. Стецько, І.Т. Твердохлєбов, І.П. Чалая, 

О.І. Шаблій, О.А. Щербина та ін.  

В наукових дослідженнях змістовно обґрунтовано необхідність 

використання стратегічного підходу до розвитку туристичної сфери 

регіонів України, що обумовлено її комплексним характером та    

значенням  для  соціально-економічного розвитку країни. Проте, 

проблеми оцінювання та розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу 

як підґрунтя формування стратегії розвитку туризму у регіональному 

розрізі потребують подальшого дослідження. 

Включення туризму в ринкові відносини зажадало вивчення 

системи організаційних, економічних, соціальних аспектів 

господарського механізму управління ним, в також, проблем 

регіонального регулювання,  що зумовило необхідність дослідження 

специфічних особливостей розвитку туризму. Недостатня наукова 

розробленість перелічених питань зумовлюють актуальність досліджень 

в даному напрямку. 

Одним із провідних факторів розвитку туризму є наявність значної 

кількості туристичних ресурсів на території регіону. Що утворюють 

його туристсько-рекреаційний потенціал.   

Туристсько-рекреаційний потенціал об’єкту або території – 

це сукупність належних до нього природних та створених людиною 
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явищ, умов, можливостей та засобів, придатних до формування 

туристського продукту та здійснення відповідних турів, екскурсій та 

програм [1]. 

Питанням розвитку рекреації та туризму на сучасному етапі 

розвитку  

суспільства приділяється все більше уваги, тому що цей вид діяльності 

для багатьох країн та регіонів є стратегічним, знаходиться в сфері 

пріоритетного розвитку багатьох територій, в тому числі України в 

цілому, та регіонів, зокрема. Туристично-рекреаційна діяльність 

вважається однією з найприбутковіших у світі. Важливість виявлення 

компонентів туристично-рекреаційного потенціалу території та їх 

взаємозв’язків, а також ступеню впливу на ефективність туристичної 

діяльності обумовлена тим, що на основі представленої інформації 

можлива подальша розробка комплексних програм розвитку туризму на 

відповідній території, найбільш оптимальне використання всіх 

компонентів туристично-рекреаційного потенціалу.  

Туристично-рекреаційний  потенціал   будь-якої   території   має   

складну ієрархію й включає в себе багато різних елементів з великою 

кількістю компонентів. В багатьох випадках використовується лише 

формальне визначення туристично-рекреаційного потенціалу регіону, 

без глибокого аналізу сутності й специфіки взаємозв’язків, що 

виникають між різнорідними елементами, які входять до складу 

потенціалу. Тобто, при проведенні аналізу туристично-рекреаційного 

потенціалу регіону, яке правило, враховуються далеко не всі важливі 

структурні елементи, що призводить до неповної та неточної кількісної 

оцінки, а якісна оцінка, взагалі залишається не врахованою. Визначення 

складових елементів туристично-рекреаційного потенціалу з точки зору 

економіки та дослідження його властивостей як системи є надзвичайно 

актуальним тому що дозволить: по-перше, більш повно виявити 
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елементи, що входять до складу сукупного туристично-рекреаційного 

потенціалу регіону; по-друге, більш точно розрахувати його величину; 

по-третє, дослідити можливості інтеграції елементів, що входять до 

складу туристично-рекреаційного потенціалу регіону [2].  

Компонентний склад туристично-рекреаційного потенціалу 

території досить складний (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Компонентний склад туристично-рекреаційного потенціалу 

території 

Особливу увагу дослідженню туристичного (рекреаційного) 

потенціалу території необхідно приділяти в процесі виявлення 

можливостей розвитку в'їзного туризму. Адже, рекреаційний потенціал 

території має вивчатися під кутом зору його придатності для організації 

обслуговування іноземних туристів.  

Розвиток туризму є стимулом для інших секторів економіки (у 

тому числі транспорту, зв'язку, торгівлі), сприяє збільшенню кількості 

робочих місць, бази оподаткування і надходжень до бюджетів як міст і 

областей, так і України в цілому.  
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Метою розвитку туризму на регіональному рівні є інтенсифікація 

галузі, передусім, зростання її ролі в соціально-економічному житті 

регіону шляхом ефективного використання наявного туристичного 

потенціалу на основі принципів сталого розвитку. Створення на цій 

основі умов для розвитку людського капіталу, забезпечення зайнятості 

населення, зростання доходів, формування національної та регіональної 

конкурентоспроможності [3]. 

Досягнення    поставленої     мети    сприяє забезпеченню     

поліпшення   соціально-економічних показників регіону: збільшення 

податкових надходжень до бюджету; підвищення рівня життя населення 

за рахунок зростання відсотку зайнятості та середньої зарплати в 

туристичній індустрії; зростання якості життя за рахунок підвищення 

культурного рівня та патріотичного виховання населення тощо. 
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імені О.М. Бекетова 

На сьогоднішній день підприємства громадського харчування 

відіграють досить важливу роль у житті кожної людини. Крім 

задоволення фізіологічних потреб у харчуванні,похід до закладу несе в 

собі розважальну, соціальну функції тощо. 

З року в рік ресторанний бізнес стрімко розвивається. Йде 

серйозна конкурентна боротьба за відвідувачів. Саме цей фактор змушує 

керівників закладів продумувати шляхи просування свого продукту або 

послуги, надаючи їм таким чином унікальності і неповторності.  

Для того щоб заклад був успішним та конкурентоспроможним на 

ринку, керівники повинні чітко розуміти, що таке маркетинг в цілому, 

маркетингпідприємства і вміти грамотно використовувати в своєму 

бізнесі його інструменти.  

Варто зазначити, що в літературі надається велика кількість 

визначення терміну «маркетинг». В даний час налічується понад дві 

тисячі, що обумовлено наявністю різних точок зору маркетологів щодо 

даного явища.  

Відомий вчений Ф. Котлер дає його загальне визначення: 

«Маркетинг – це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення 

потреб за допомогою обміну».  

Згідно з визначенням інституту маркетингу Великобританії: 

«Маркетинг – це процесс управління, що включає в себе визначення, 

прогнозування та задоволення запитів споживачів з отриманням 

прибутку». 

У цілому маркетинг розглядається як концепція і філософія 

бізнесу, як орієнтація організації і як соціальний та управлінський 

процес, що оптимально реалізує себе в умовах ринку.[1] 
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Ресторанний маркетинг - це сфера маркетингу, яка враховує 

особливості, можливості і потреби ведення ресторанного бізнесу. 

Маркетинг в ресторанному бізнесі вже перестав бути модною 

тенденцією, а став усвідомленою необхідністю.  

Просування закладу на ринку ресторанного бізнесу є 

найважливішим завданням маркетингу. 

 Просування − це будь-яка форма повідомлень для інформування, 

переконання, нагадування про товари, послуги, громадську діяльність, 

ідеї. Науковець у сфері маркетингу Діброва Т.Г. тракту є просування як 

будь-яку форму маркетингових комунікацій, яка використовується 

компанією для інформування споживачів, формування позитивного 

ставлення до підприємства, нагадування про свої товари, послуги для 

стимулювання попиту на них. [2] 

Для підприємств громадського харчування існує багато методів 

збільшення прибутку та попиту. Всі ці методи орієнтовані на базі 

елементів «5P»:рroduct, рlace, рrice, рromotion, рeople. [3] 

Одним із важливих маркетингових інструментів на підприємстві 

ресторанного господарства є його меню (product). Перед складанням 

меню необхідно чітко розуміти, на що є попит, що споживачі кортять 

отримати від відвідання закладу. Можливості меню слід 

використовувати максимально ефективно, щоб воно приносило свій 

відсоток доходу. Меню має бути пов’язане з загальною концепцією 

закладу. Відповідно, меню є засобом комунікації, через який ресторанне 

господарство презентує пропоновані страви та напої. 

В справі вибору місця (place) закладу необхідно пам’ятати, що 

його відвідуваність збільшується в два рази, якщо заклад знаходиться 

поблизу потенційних споживачів. Аналіз місця розміщення закладу 

спрямовано на дослідження основних питань: чи варто відкривати в 

цьому місці заклад громадського харчування, і якого типу, 
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досліджується район, в якому буде розміщуватися заклад, його 

престижність, доступність, а також наявність потенційних споживачів та 

конкурентів.  

Наступним елементом комплексу маркетингу є ціна (price). 

Власне, даний елемент маркетинг-міксу визначає три складових 

елементи ціни ресторанного продукту: справедлива ціна на ринку, 

собівартість кожної страви в меню та витрати на забезпечення сервісу.  

Дослідження показують, що справедлива ціна на ринку-це ціна, 

яку споживачі готові заплатити за певну страву в меню. Така ціна уже 

склалася на ринку, і якщо власник закладу ставить більшу ціну, то дана 

ціна має бути обґрунтова на додатковими перевагами, які отримає 

споживач (наприклад, статус ресторану, більший вихід порції тощо). 

Відтак, для врахування собівартості кожного пункту меню необхідно 

постійно стежити за коливанням цін на сировину, періодично 

визначаючи середню ціну та величину її відхилень.  

Згідно з дослідженням журналу - Forbes, для успішного 

функціонування закладу він має досягти рентабельності 5%, що і 

обумовлює необхідність постійного моніторингу не лише ціни, а й 

інших фінансових показників ресторану. [4] 

В стратегії просування (promotion) мають бути взяті до уваги не 

тільки ті дії, які реалізуються на початку діяльності підприємства або за 

спадом попиту, а й принципово весь перелік робіт, що плануються бути 

здійсненими протягом хоча б року «життя» закладу. Для цього 

використовуються всі можливі засоби просування – реклама, зв’язки з 

суспільством, дегустації, акції, спеціальні пропозиції, конкурси тощо. 

Встановлено, що для ресторанів класу люкс звичним 

маркетинговим інструментом є реклама на телебаченні, Інтернеті, 

страви від шефа, подарунки від закладу тощо. Найбільш 

використовувані маркетингові інструменти для закладів вищого класу – 
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дисконтні картки постійного покупця, зовнішня реклама, надання 

додаткових послуг. Для закладів першого класу найкращими 

інструментами просування є використання спеціальних пропозицій та 

знижок. Яскравий приклад такого просуванняє різноманітні акції, 

наприклад, «1+1=3», «При купівлі піци – напій в подарунок» або так 

звані – happy hours. Happy hours – це засіб стимулювання збуту 

алкогольних напоїв, коли у певний період дня їх продають за зниженими 

цінами. 

Необхідний дохід та загальне враження від закладу принесе саме 

5-те «P» - персонал (people). Від вміння продавати та обслуговувати на 

високому рівні залежить рівень грошових надходжень: чим більший чек 

гостя або чим частіше гість відвідує заклад, тим більший прибуток 

надходить до закладу харчування. Дуже важливо зробити заклад 

харчування «видимим» та близьким до споживача, а для налагодження 

кращих комунікацій із гостями найкраще використовувати креативні 

підходи. Одним з основних завдань кожного закладу є навчання 

працівників та постійний контроль за їхньою роботою. На кшталт, 

підвищення кваліфікації, використання стресових інтерв’ю та 

«прихованого гостя» дасть змогу підняти сервіс на високий рівень. 

Обслуговуючий персонал – основа успішного закладу. 

Треба пам’ятати, що просування закладу харчування не 

сприймається як окрема періодична PR-компанія, а сприймається як 

щоденна клопітка робота. Займатися просуванням закладу необхідно 

постійно, воно має бути основною метою маркетингового плану будь-

якого підприємства.  

Дослідження, проведені в індустрії гостинності США, показали, 

що витрати на утримання постійного клієнта становлять лише 20% від 

того, що довелося б витратити на залучення нового клієнта. Збільшення 
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витрат на 5-10%, пов’язаних з утриманням постійних гостей веде до 

збільшення прибутку підприємства від 25 до 125%.[4] 

Таким чином, маркетингова діяльність в ресторанному бізнесі 

відіграє дуже важливу роль. Суть маркетингу полягає в тому, щоб уміти 

впізнавати, визначати потреби та бажання споживача та найкращим 

чином задовольняти їх, перетворюючи ці потреби в доходи 

підприємства. За допомогою маркетингу підприємство отримує 

необхідну інформацію про те, яка продукція та послуга користується 

попитом і що сааме хочуть купувати споживачі, яку ціну вони готові 

заплатити,  про те, в яких регіонах попит на дану продукцію та послуги 

найбільш високий, куди більш вигідно вкласти капітал та де збут 

продукції принесе найбільший прибуток. Маркетинг дозволяє також 

зрозуміти, яким чином організувати реалізацію продукції та послуг, як 

просуватина ринку новітовари та послуги, будувати стратегію реклами 

тощо.  
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Умови сучасного розвитку економічного комплексу передбачають 

його цілісний гармонійний розвиток, а це значить не тільки прогрес в 

галузі виробничого сектора, але й зростання значення невиробничої 

сфери, зокрема сфери сервісу. Саме розвиток сервісу стає показником 

уваги до людини – не як до виробничої сили, а як всебічно розвинутої 

особистості. 

Одним з напрямків сервісу є туристичні послуги – комплексний 

фактор рекреаційної значущості. Розвиток туризму – не тільки значний 

внесок в економічний потенціал держави, але й можливість відновлення 

сил й здоров’я населення, розвитку соціокультурної діяльності, 

колосальний фактор формування особистості, виховання та освіти. Крім 

того, розвиток міжнародного туризму дозволяє глибше ознайомитися з 

місцями туристичного інтересу та культурою інших країн, що в наш час 

є основою міжкультурної комунікації та формування цілісної 

інтеркультурної середи. 

На розвиток туризму впливає великий комплекс факторів 

зовнішнього середовища. За сприятливої ситуації в галузі міжнародних 

відносин та економіки туристична діяльність не тільки активно 

розвивається, роблячи внески в поповнення економічних ресурсів, але й 

створює нові можливості формування умов для інтеркультурної 

адаптації населення.В сучасних умовах зростає значення людського 

фактору. Все частіше мова йде про антропогенних причинах самих 

різних ситуацій в розвитку та існуванні світової спільноти.  
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В туристичній індустрії велике значення має розвиток сфери 

гостинності. Саме стан готельного сектору та якість його послуг часто 

стає визначальним в задоволенні туристів подорожжю. Зростають 

потреби клієнтів, вимоги, відповідно, підвищуючи якість й різноманіття 

асортименту готельних послуг. 

Сучасні тенденції в індустрії гостинності спираються на все 

більше значення стандартів якості, формування порівняльних критеріїв 

її оцінки. Незважаючи на відсутність єдиної міжнародної системи 

класифікації готелів, критерії оцінки якості в різних країнах все більше 

зближаються. Сприяє цьому розвиток міжнародних готельних мереж та 

керівних компаній, створення готельних підприємств на основі сумісної 

власності та іноземних інвестицій в нові готельні комплекси. 

Однак недостатньо продумати концепцію готелю, оснастити її 

сучасним обладнанням та використовувати інформаційні технології, 

автоматизувати основні процеси та враховувати рівень попиту на 

послуги. В готельному сервісі колосальне значення має діяльність 

персоналу, фактор, який не є раз та назавжди сформованим, він потребує 

постійної уваги, контролю та удосконалення. 

Комплексність та різноманіття готельної послуги передбачає 

залученість в цей процес спеціалістів різних професій та кваліфікації. 

Специфіка діяльності – цілодобовий цикл обслуговування – накладає 

особливій відбиток й на управління персоналом, й на організацію його 

діяльності. Це потребує особливої уваги до підготовки, підбору та 

навчанню кадрів на всіх етапах технологічного циклу обслуговування 

клієнтів в готелі. 

Враховуючи, що в значному ступені саме рівень та якість 

управлінської діяльності визначає ефективне функціонування всього 

готелю, підготовка спеціалістів в області готельної справи може зіграти 
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певну роль в успіху готелю на ринку та на задоволення гостей 

послугами. 

Стандарти освітніх програм вишів, що здійснюють підготовку 

спеціалістів в галузі готельної справи, формуються у відповідності з 

існуючими нормативними документами, які враховують реальні потреби 

ринку, але не завжди встигають за різкими змінами практичної 

діяльності. 

Одна з головних умов – тісний зв’язок теорії та практики. 

Наявність в навчальних планах підготовки різних видів навчальної 

практики підвищує шанс на такий зв’язок, але не завжди готельні 

підприємства зацікавлені в ретельній роботі зі студентами. Причина не 

тільки в тому, що цього потребує значних витрат часу та ресурсів. 

Проблема полягає в тому, що, як правило, усі практики проходять в 

літній час, по закінченню навчального семестру, коли в готелях зростає 

навантаження, зменшуючи шанси на достатню увагу співробітників до 

стажування студентів. 

Крім того, практично не формується зустрічний запит на ряд 

задач, в рішенні яких майбутні спеціалісти змогли б допомогти самим 

готелям в період практики. Система договірних відносин навчальних 

закладів, що здійснює підготовку спеціалістів, та засоби розміщення, не 

розвинута. Враховуючи це, можна говорити про досить низьку ступінь 

зацікавленості практиків в такому співробітництві. 

Складно залучити спеціалістів готельної справи до участі в 

освітньому процесі, недостатньо системи стимулів та розуміння 

значущості цього процесу, а така можливість могла б забезпечити в 

процесі навчання знайомство з реальними проблемами галузі. 

Враховуючи ці проблеми, при початковому працевлаштуванні 

керівництво готелів вимушене витрачати значний час на забезпечення 
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адаптації та навчання нових співробітників безпосереднім обов’язкам в 

їх діяльності. 

Процес підготовки спеціалістів постійно удосконалюється, 

вводяться нові навчальні програми, вивчення сучасних процесів 

управління та обслуговування, нових інформаційних систем в готельній 

сфері, застосовуються активні методики в процесі навчання. Однак 

часто викладацькому складу бракує знань, що стосуються реальної 

діяльності готельних підприємств, що відображається на якості 

підготовки студентів.  

Слід звернути увагу на розвиток міждержавних угод зі спільної 

підготовки та стажування студентів та викладачів, а також проходження 

практики в засобах розміщення інших країн. Процес становлення такого 

співробітництва розвивається, однак не в достатньому ступені. 

Входження більшості вишів до Болонського процесу спростило 

можливість взаємної координації навчальних планів та співробітництва 

в даній галузі. Слід приділити більшу увагу активному розповсюдженню 

такого досвіду на сферу туристичного сервісу.  

Система підготовки кадрів продовжує розвиватися з урахуванням 

потреб реального сектору економіки, та одна з актуальних задач – зміна 

структури освітнього процесу. Поєднання розрізнених 

короткострокових навчальних практик в один семестр,, з можливістю 

працювати в готелі протягом 3-5 місяців, дозволило б не тільки 

отримати майбутнім спеціалістам практичний досвід, але й зацікавити 

готельні підприємства в формуванні резерву кадрів, в реальній оцінці та 

підборі майбутніх спеціалістів для даного конкретного готелю. Крім 

того, це дозволить підготувати випускні кваліфікаційні роботи з 

вивчення та рішення конкретних задач підприємств з можливістю 

подальшого їх впровадження. Таким чином, вирішуються задачі обох 

сторін з практичною користю та максимальною ефективністю.  
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Практичне здійснення таких кроків дозволить виявити й  

конкретні галузі знань, які необхідно більш глибоко вивчати в процесі 

підготовки спеціалістів, забезпечивши зворотній зв’язок теорії та 

практики, дозволяючи формувати більш глибокі професійні знання та 

необхідні компетентності.  

Така форма взаємодії дозволить готелям використовувати 

науковий та освітній потенціал спеціалізованих навчальних закладів в 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації власного готельного 

персоналу в різних галузях професійних знань. 

Для практичного рішення цих задач необхідно мати можливість 

самостійного формування структури навчального процесу, з 

урахуванням виконання усіх освітніх стандартів, розвивати взаємодію 

навчальних закладів та засобів розміщення, виявляючи сфери взаємної 

зацікавленості. Потрібно розвивати міжрегіональні та міжнародні 

зв’язки в даній галузі, забезпечувати міжнародну мобільність 

студентського та викладацького складу в галузі підготовки кадрів для 

туристичного та готельного сервісу. 
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Досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку в 

Україні неможливе без ефективної структурно-інвестиційної політики 

перебудови економіки з метою створення сприятливого інвестиційного 

клімату. Однак, в умовах значного дефіциту внутрішніх фінансових 

ресурсів в Україні актуальним також стає формування виваженої 

політики залучення іноземних інвестицій, які б забезпечили інноваційну 

основу розвитку, а не сприяли б подальшій структурній деформації 

національного виробництва. 

Вирішення цих завдань нерозривно пов’язане із здійсненням 

інвестиційних затрат на національному, регіональному та місцевому 

рівнях.  Значимість вирішення цієї проблеми для економіки регіонів, 

недостатній рівень розвитку науково-методичної бази, що забезпечує 

прийняття інвестиційних рішень різними рівнями системи управління 

регіональної туристської сфери при забезпеченні її функціонування, а 

також нерозробленість ряду її теоретичних  та практичних аспектів і 

визначають актуальність теми дослідження. 

Проблематика організації інвестування галузей економіки 

представлена в роботах  таких фахівців як Азар В.І., Балабанов І.Т., 

Біржаков K.M, Водоводів A.B., Гільберт Д., Гуляєв В.Г., Дітхелм Г., 

Жуков М.А., Ковальов В.В., Корнєєв С.Є., Купер К., Макаров С.Ю., 

Сапрунов В., Татарінова A.A.,  Флетчера Д., Фостер Дж., Хорнгрен Ч.Т. і 

інших.  

Окремі питання інвестування туристичного  потенціалу    

розглядалися в роботах Біржакова  М.Б,   Власової  Т.І.,   Коропової  

Г.В.,   Квартальнова  В.А., Усискіна Г.С. 

У роботах перерахованих авторів досліджуються концептуальні 

основи і історичний досвід функціонування сфери туризму, методи і 

форми туристської діяльності, пошуку нових напрямків її розвитку; 

формування ринку туристичних послуг, тощо. 
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Разом з тим,  низка  теоретичних і   методологічних   аспектів   

активізації інвестиційних процесів недостатньо освітлена, особливо в 

плані формування ефективного організаційно-економічного механізму 

інвестування, вдосконалення державного управління інвестиціями на 

основі державної інвестиційної політики, механізму  залучення 

інвестиційних ресурсів в умовах розвитку інтеграційних процесів, 

інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації інвестиційних  

проектів.  

Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків  

усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та 

інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно 

відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, 

притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються  під загальною 

назвою інвестування [1]. 

З позицій цілепокладання, максимальна реалізація туристського 

потенціалу територій вимагає більш пильної  уваги найважливіший в 

даний час аспект – інвестиційний аспект  здійснення туристської 

діяльності. Активне залучення інвестицій в практику територіального 

господарювання могло б внести значний вклад в розвиток 

інфраструктури туристичної індустрії регіонів. 

У той же час нерівномірний розвиток регіональних економік 

придає  інвестиційній діяльності в регіонах особливе значення, оскільки 

для різних регіонів вона не може бути строго ідентичною. Її 

різноманітність (за пріоритетами і масштабами інвестицій) визначається 

природно-географічних, соціально-економічних та інших регіональних 

факторів, однак є можливість створення типових варіантів активізації 

інвестиційної   діяльності в регіонах з урахуванням стану і тенденцій  

розвитку туристського потенціалу територій. 

Крім того, регіональна індустрія туризму настільки багатолика і 
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багатогранна, що вимагає застосування найрізноманітніших 

інформаційних  технологій, починаючи від розробки спеціалізованих 

програмних засобів, що забезпечують автоматизацію роботи окремої 

туристської фірми або готелю, до використання глобальних 

комп’ютерних мереж [2]. 

Тільки з використанням інформаційних систем і мереж 

локального, корпоративного і глобального масштабу можливо сьогодні 

ефективне функціонування туристського бізнесу, в якому б секторі 

туристської галузі (турагенція, транспортна компанія, засоби 

розміщення і т.д.) не працювало підприємство. У зв’язку з цим 

необхідно надання істотних преференцій для розвитку кредитування 

інвестицій для впровадження  сучасних інформаційних технологій в 

турбізнес. 

Реалії сьогоднішнього економічної дійсності, що виразилися в 

різкому зростанні інвестиційного чинника при здійсненні туристської   

діяльності в регіоні, визначають найважливіше і обов’язкова  умова її 

здійснення на рівні територіальних утворень – науково обгрунтоване 

визначення потреб в інвестиційних ресурсах, необхідних для реалізації 

туристичного потенціалу території, з урахуванням її специфіки, 

формування і приведення в дію відповідних організаційно-економічних 

механізмів, що стимулюють інвестиційну діяльність в об’єкти  

інфраструктури індустрії туризму. Аналіз і синтез ресурсного 

забезпечення туристичної діяльності в територіальних  утворюваннях і 

на основі цього розробка відповідних методичних рекомендацій, 

визначення підходів до поліпшення інвестиційного клімату при 

реалізації проектів розвитку територіального туризму з урахуванням  

стану і тенденцій його розвитку [2]. 

Крім цього, результативність функціонування системи управління 

інвестуванням в сфері туризму може бути значно збільшена за рахунок 
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державних інвестиційних інструментів підтримки туристських програм, 

пільгового кредитування господарюючих суб'єктів, забезпечення 

високого рівня інвестиційної привабливості об'єктів туризму для 

іноземних і вітчизняних інвесторів, сприяння накопиченню коштів 

дрібних вкладників фінансово-кредитними установами, 

інституціональними  інвесторами. Успіх розвитку туризму 

безпосередньо залежить від рівня  державної підтримки цієї галузі. 

Важливою умовою створення ефективно функціонуючої системи 

управління інвестиційними процесами туристичної галузі виступає  

підвищення наукової обґрунтованості управлінських рішень в області 

інвестування, забезпечення взаємодії таких основних елементів системи 

управління, як принципи, методи, функції управління, інструментарій.  

Отже, на основі вказаного вище, можна дійти висновку про 

необхідність формування нової інвестиційної моделі в світлі 

модернізації туристської галузі та економіки України загалом. 
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Щодня у світі продають тисячі турів та екскурсій, адже туризм 

стає більш доступним, а відповідно, розповсюдженим явищем. Серед 

неординарних видів туризму, які починають активно розвиватися, 

виявився і військовий туризм. 

Військовий туризм – це подорожі в зони бойових дій у цілях 

огляду визначних пам'яток і бойових зіткнень. Вони можуть включати 

польоти на бойових літаках і вертольотах, відвідування військово-

історичних музеїв і історичних місцьбойових дій, а також участь в 

реконструкціях знаменитих битв. 

Активно розвиватись військовий туризм почав відносно недавно, у 

порівнянні з такими видами туризму як культурно-пізнавальний, 

оздоровчий і релігійний (паломницький). Але передумови для розвитку 

цього напрямку були вже у XVII столітті. Один із перших військових 

кореспондентів - Віллемван де Вельде Старший - у 1653 році вийшов на 

човні в море для спостереження битви голландців і англійців, та зробив 

кілька замальовок цього бою. 

 На те, що цей вид туризму не користувався популярністю до 

XIX століття також вплинув той факт, що більшість боїв були 

короткочасними і, як правило, вони проходили протягом декількох 

годин. Однак Томас Кук, який започаткував організований туризм, під 

час громадянської війни у США (1861-1865 рр.) влаштував екскурсію 

для британських туристів на місця бойових дій Америки. 

В наш час особливо великий інтерес у європейських країнах 

викликають пам'ятники військово-інженерного мистецтва і з кожним 

роком зростає попит на тури та екскурсії цього напрямку. Наприклад, у 

Польщі фортецю Осовець щорічно відвідують понад 47 тисяч туристів. 

У Гродно на науковій конференції з нагоди 90-ї річниці зведення 
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Гродненської фортеці у державному університеті імені Янки Купали 

було запропоновано реконструювати ряд військово-фортифікаційних 

пам'яток та укріплень Гродненщини та включити їх у туристські 

маршрути. Також на туристському ринку все частіше з'являються 

компанії, що пропонують військові тури із використанням військової 

техніки. 

 Військовий туризм уже зараз, на стадії активного розвитку, є 

варіативним поняттям. Тому можна виділити кілька його напрямків: 

1. Військово-історичний туризм, що передбачає відвідування 

музеїв, конференцій, пам'ятників відповідної тематики, а також 

фортифікаційних споруд, фортець та інших будівель, які 

використовувалися у військових цілях. Основною метою цього напряму 

є знайомство із героїчними і трагічними сторінками історії, виховання 

здорового патріотизму та інтересу до минулого у молодого покоління. 

2. Військово-постановочний туризм – відвідування костюмованих 

фестивалів та постановок на військову тематику. 

3. Військово-технічний туризм – відвідування місць бойових дій із 

використанням військової техніки (стрільба, поїздки на БТР та ін.). 

Грюнвальд – місце великої битви на території сучасної Польщі, де 

величезна об'єднана польсько-литовська армія (близько 29 тис. Воїнів) 

під керівництвом Владислава Ягайла розбила 21-тисячне військо 

хрестоносців Тевтонського ордена. У наші дні на Грюнвальдському полі 

кожного липня проходить історичний фестиваль-реконструкція, в ході 

якого можна своїми очима побачити старовинну середньовічну битву з 

лицарями, кіньми і мечами. Поряд знаходиться музей, у якому 

розповідають про всі подробиці битви. Відвідати музей та подивитися на 

реконструкцію битви щорічно приїжджають тисячі туристів. 

Моравське місто Аустерліц (нині Славков-у-Брно, Чехія) відоме 

завдяки «Битві трьох імператорів» (1805 г.), в якій Наполеон розбив 
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війська російсько-австрійської коаліції, відвідують щодня близько 10 

тисяч туристів. Поле битви при Аустерліц відзначено десятками 

пам'ятників: музеї, скульптури, стели, каплиці увічнюють місця 

значущих подій цього великого бою. Екскурсії проводяться до місць 

командування імператора Наполеона, ставки фельдмаршала М.І. 

Кутузова та в замок Славков-Аустерліц, - маєток моравського роду 

Куниці, який став місцем переговорів і підписання мирного договору. 

Інтерактивна експозиція в музеї розповідає про підготовку, хід і 

наслідки битви.  

У Брюсселі екскурсії до містечка Ватерлоо, що стало полем 

відомої битви,  проводяться майже щодня. Сама битва при Ватерлоо 

відбувалася не в самому Ватерлоо, а в декількох кілометрах південніше, 

між селами Мон-Сен-Жан і Плансенуа. Поле битви майже не змінилося з 

18 червня 1815 року і на ньому щорічно влаштовується реконструкція 

цієї грандіозної події. Екскурсанти не тільки можуть відвідати музей 

Ватерлоо і музей Наполеона з особистими речами імператора, а й 

переглянути фільм про битву на здійснити оглядову поїздку до основних 

місць поля бою. 

Знайомство співвітчизників, особливо молоді, з пам'ятниками 

військово-інженерного мистецтва та історією має безцінне військово-

патріотичне виховне значення. І для того, щоб розвивати військовий 

туризм, Україна має великий потенціал. 

Наприклад, всі зі шкільної лави знають таку героїчну особистість 

українського народу як гетьман Богдан Хмельницький. У Чигирині в 

1995 році був відкритий присвячений йому музей, який складається із 10 

залів. У музеї представлені композиції та експонати, що відносяться до 

різних періодів життя видатного гетьмана. Цілих три зали присвячені 

Визвольній війні 1648-1654 рр., що проходила під керівництвом Богдана 

Хмельницького. Найважливіші битви із поляками проходили на Жовтих 
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Водах, під Пилявцями, Батогом, Жванцем, Берестечком та містом 

Зборів. У музеї екскурсоводи детально розповідають про хронологію 

визвольної війни, її причини та наслідки. 

 27 червня 1709 року відбулася битва військ Петра І і Карла ХІI під 

Полтавою. На Полі Полтавської битви у 1909 році був відкритий музей. 

Його колекція містить близько 8 тисяч експонатів кінця 17 століття і 

часів Північної війни. Серед них унікальні медалі і гравюри, портретні 

зображення гетьманів України, особисті предмети самого Петра 

Першого, а також колекції зброї (вогнепальної та холодної) з Європи та 

країн Сходу. 

Також на території України розташовано понад 30 фортець і 

фортифікаційних споруд. Найпопулярнішими серед них для туристів є 

Хотинська, Білгород-Дністровська, Кам'янець-Подільська фортеці і 

Тараканівський форт. 

Використовуючи різні музеї, фортифікаційні споруди та інші 

пам'ятки, можна створити не один військово-історичний тур. У 

Закарпатській області, с. Колочава, проводиться екскурсія по військово-

історичному музею «Лінія Арпада». В ході екскурсії можна 

познайомитись із тим, як проходила Друга світова війна на території 

Закарпаття. Реставратори Лінії Арпада зібрали в музейному комплексі 

кілька тисяч унікальних військових експонатів того часу. Всі експонати 

є оригінальними зразками. До музейного комплексу входять декілька 

залів експонатів, що знаходяться у бункерах, та сама оборонна лінія на 

березі річки Теребля - 100 метрів протитанкових залізобетонних пірамід. 

Військовий туризм – відносно нове поняття на туристському 

ринку України, але вона країна має великий потенціал для його 

розвитку. На жаль, наша держава приділяє недостатньо уваги на 

реставрацію фортець та інших військово-історичних пам'яток. Хоча із 

правильним використанням немалого потенціалу України для розвитку 
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військового туризму та іноземним досвідом у цьому напрямку можна 

приваблювати тими чи іншими об’єктами не тільки українських, а й 

іноземних туристів. А також підняти туризм та економіку країни на 

більш високий рівень. 
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В сучасному суспільстві набуває популярності рух правильного 

харчування, адже все більше людей турбуються про стан власного 

здоров’я.  

Еко-харчування – це популярний тренд серед людей, які 

піклуються про власне здоров’я і дотримуються екологічного стилю 

життя. З метою залучення означеного сегменту споживачів, заклади 

ресторанного господарства все частіше використовують екологічно 

чисті продукти у приготуванні страв. 

https://mst.by/ru/voenno-istoricheskij-ru/
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Особливістю «зелених ресторанів» є використання повністю або 

частково екологічних чистих, органічних продуктів, які не містять 

хімічних домішок і вирощені в абсолютно природних умовах та мінімум 

обробки. Формат можливо назвати «від грядки до столу». Еко-страви 

можуть бути досить прості, але корисні та смачні, вони мають 

відповідати показникам якості, естетичним та смаковим вимогам 

споживачів. Аналогічного можливо представити і широкий вибір 

натуральних напоїв.  

Проте, цього не достатньо, щоб задовольнити сучасних 

вимогливих споживачів.  

Поняття екологічності стосується не лише використання 

екологічних продуктів, а й екологічного використання відходів, 

наприклад, на виробництво вторинної сировини. Тобто це не тільки еко-

споживання, але й відповідна утилізація. 

Також еко-заклади ресторанного господарства використовують 

органічні матеріали для декору.  

Найбільшої популярності такі ресторани набули у Франції, столиці 

кулінарного мистецтва (їх налічується понад 50). Найбільш популярною 

стравою у французьких еко-закладах є біо-сендвічі [1]. 

Тенденція еко-ресторанів набуває популярності і в Україні. 

Наприклад, до ресторанів здорового харчування міста Києва можно 

віднести  такі заклади, як «Simple», «Tri», «Nebos», «Klukva and Brukva», 

«Ilive»; міста Харків – «Mama Lama», «Green Food café», «Gorcafe 

16/54», «Jord», «Красиво їсти».  

Концепція еко-ресторану є актуальною, розрахована на залучення 

широкого контингенту споживачів та підвищення прибутків закладів 

ресторанного господарства. 

Список джерел: 
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Сучасний устрій та темп життя, швидкий робочий ритм, глобальна 

діджиталізація, що притаманні урбанізованому середовищу великих 

міст, призводять до змін у повсякденних звичках населення, в тому числі 

й тих, що стосуються споживання їжі. Підприємства на ринку 

ресторанного бізнесу вимушені миттєво адаптуватися та реагувати на 

подібні поведінкові зрушення, а також вживати новітніх методів 

досягнення конкурентних переваг, що безпосередньо націлені на 

потреби сучасних споживачів.  

У нещодавно опублікованому звіті National Restaurant Association 

(США) [1] зазначено, що до 2030 року формат традиційного ресторану 

відійде на другий план. Розвиток цифрового середовища та послуг з 

доставки готової продукції кінцевому споживачу вже зараз сприяють 

утворенню нових форматів ЗРГ (закладів ресторанного господарства), 

серед яких популярності набуває «хмарний» ресторан.   

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування та 

створення загальної бізнес-моделі нового для українського ринку 

формату «хмарних» ресторанів.  

«Хмарний» ресторан (англ. cloud restaurant) або «темна» кухня 

(англ. dark kitchen) – віртуальне підприємство ресторанного 
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господарства, де пропонують доставку готової продукції тільки на винос 

[2]. Такі заклади не мають торговельних залів для відвідувачів і 

функціонують повністю онлайн, приймаючи замовлення через власний 

веб-сайт і (або) мобільний додаток. Також, «хмарні» ресторани можуть 

розміщувати власне меню на базі інтернет-агрегаторів доставки їжі 

(«Glovo», «Uber Eats», «Raketa»), які  пропонують орендатору окрім 

приймання та обробки онлайн-замовлень, ще й послуги доставки 

кулінарної продукції за адресою споживача.  

Виникнення «хмарних» ресторанів пов’язано з тим, що багато ЗРГ 

щороку змушені закриватися через високі накладні витрати [3], які 

безпосередньо не пов’язані з технологічним процесом виробництва 

кулінарної продукції (орендна плата за використання великих за площею 

приміщень, заробітна плата, навчання та утримання обслуговуючого 

персоналу, поточний ремонт торговельних залів тощо).   

Поява подібних інноваційних форматів ЗРГ супроводжується 

створенням нових, а також модернізацією вже існуючих підприємств на 

ресторанному бізнес-просторі. У результаті відбувається розробка 

новітніх та оновлення існуючих бізнес-моделей діяльності підприємств. 

Бізнес-модель підприємства – це відображення реально існуючого 

або запланованого в майбутньому бізнесу (підприємства) в такій формі, 

яка може наочно демонструвати всі значимі властивості і особливості 

підприємства, пов’язані з його здатністю отримувати прибуток і бути 

конкурентоспроможним [4]. 

У сучасних умовах функціонування ЗРГ концепція бізнес-

моделювання відіграє важливу роль, допомагаючи сформувати та 

наочно продемонструвати основоположні аспекти діяльності організації. 

При формуванні бізнес-моделі (за Остервальдером) «темних» 

кухонь, у результаті систематичного аналізу та опрацюванні отриманої 

теоретичної інформації створюють набір описів, спрямованих на 
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розуміння суті процесу діяльності та управління компанією і отримання 

відповідей на ряд ключових питань, а саме: 

1. Сегмент споживачів. Основною та відправною точкою 

формування будь-якої бізнес-моделі є визначення та окреслення цільової 

аудиторії, за запитами якої формується майбутній продукт або послуга. 

Основний сегмент споживачів «хмарних ресторанів» це люди, що не 

мають часу / не бажають відвідувати традиційні заклади харчування. Як 

правило, це споживачі, що відносяться до покоління «Y» [5] (люди, які 

народились у 1980 – 2000 рр.), або як їх ще називають «міленіари». Ця 

цільова аудиторія має швидкий темп життя та використовує 

інформаційні технології майже у всіх його сферах, і саме для них є 

важливими: зручна система інтренет-замовлень, миттєва онлайн-оплата 

та прискорена доставка готових страв та напоїв.  

2. Ключові цінності. Будь-яка організація намагається розв’язати 

проблеми та задовольнити потреби клієнтів, пропонуючи їм певні 

ціннісні пропозиції. У випадку «темних» кухонь - це зручна та 

максимально адаптована під потреби споживачів система замовлень. 

Широкий асортимент страв різноманітних кухонь. Більш швидке 

виконання замовлень у порівнянні з традиційними ЗРГ, що зумовлено 

приготуванням продукції тільки на винос. Близьке розташування 

«хмарних» ресторанів до місця роботи / проживання кінцевих 

споживачів, і як наслідок, швидка доставка замовлень.  

3. Канали збуту. У свою чергу, ціннісні пропозиції надходять до 

споживача через інформаційні, дистриб'юторські мережі.  Мобільні 

додатки та веб-сайти закладів і (або) онлайн-агрегаторів доставки їжі, 

сторінки у соціальних мережах тощо. За доставку готової продукції 

відповідні кур’єри.  

4. Взаємозв’язки зі споживачами. На бізнесовому ринку 

сформувалось багато типів взаємозв’язку підприємств з власними 
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клієнтами, що класифікуються за ступенем диференціації та 

автоматизованості зв’язків, використання інформаційних технологій 

тощо. У розрізі формату «темної кухні» виділяють автоматизований тип 

обслуговування, що являє собою поєднання форми самообслуговування 

з автоматизацією процесів. Технологія автоматизованих взаємозв’язків 

віртуального ресторану зі споживачем реалізується за допомогою 

реєстрації останнього на веб-сайті або у мобільному додатку ЗРГ. При 

подальшій взаємодії автоматизована система обслуговування 

ідентифікує окремих споживачів та надає їм необхідну інформацію для 

замовлення. У деяких випадках, подібні системи стимулюють взаємні 

відносини шляхом надання рекомендацій щодо вибору страв та напоїв, 

сформованих за історією замовлень.  

5. Потоки доходів. Для «темної» кухні існує декілька потоків 

дохідності. Основним, звичайно, є продаж кулінарної продукції, що 

виготовляють у цехах ресторану, а також оплата послуг із доставки 

страв та напоїв за кінцевою адресою, якщо не передбачене інше. Також, 

власник, «хмарного» ресторану може здавати в оренду частину кухні із 

необхідним виробничим устаткуванням та інвентарем іншим 

ресторанним брендам, що також бажають вести бізнес онлайн.  

6. Ключові ресурси. Ці ресурси дозволяють підприємству 

створювати й доносити до споживача ціннісні пропозиції, виходити на 

ринок, підтримувати зв'язки зі споживчими сегментами та отримувати 

прибуток [7]. Основними засобами віртуального ресторану є власне або 

орендоване приміщення, пристосоване для улаштування виробничих 

цехів, з усім необхідним технологічним устаткуванням та інвентарем, 

технічне обладнання для прийому, обробки та ведення статистики 

онлайн-замовлені, а також транспорті засоби для реалізації послуги 

доставки, оборотні – сировина для виготовлення страв та напоїв. 

Інтелектуальними ресурсами виступають перш за все ресторанний 
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бренд, а також програмне забезпечення для функціонування 

автоматизованих систем замовлення. Людські ресурси: кухарі, 

менеджери, кур’єри служби доставки. 

 7.  Ключова діяльність «хмарних» ресторанів полягає у 

виготовленні страв та напоїв за індивідуальними онлайн-замовленнями 

та їх доставка до кінцевого споживача.  

8. Ключовими партнерами ЗРГ подібного формату є постачальники 

сировини, агрегатори доставки їжі, традиційні заклади харчування (у 

разі реалізації продукції силами «хмарного» ресторану під іншими 

ресторанними брендами).  

9. Структура витрат. Витрати, пов'язані з функціонуванням бізнес-

моделі подібного формату ЗРГ складають постійні (орендна плата, 

амортизаційні відрахування, заробітна плата персоналу, податки, збори, 

інші обов’язкові платежі тощо) і змінні витрати (витрати на придбання 

сировини, пакування та транспортні перевезення продукції тощо). 

Запропонована бізнес-модель «темних» кухонь дозволить 

розширити уявлення та більш активно впроваджувати цей інноваційний 

формат. 
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Практики йоги охоплюють духовні, фізичні та психічні аспекти 

життєдіяльності людей, пропонуючи ефективні шляхи вирішення їх 

актуальних проблем.  

Сучасний ритм життя негативно впливає на здоров’я людини. 

Дефіцит сну, відпочинку, перенапруження, стреси - все це може істотно 

підірвати здоров’я, якщо не приділяти належної уваги своєму тілу і 

психіці. У філософському сенсі йога – це по’єднання душі і тіла, душі з 

вищим початком [1].  

Досягнення гармонії розуму та тіла є головною метою йоги. Її 

набуття є умовою самореалізації. Практика асан (поз) поліпшує 

здоров’я, врівноваженість, рухливість, несприйнятливість до хвороб [2]. 

Йога-туризм є одним з актуальних напрямків туристичної 

індустрії. Такі поїздки організовують Федерація йоги, різні приватні 

школи та клуби йоги, окремі інструктори. Традиційно популярними 

напрямками для практики йоги є Індія, Таїланд, острів Балі, 

Скандинавські країни, Італія, Іспанія, Греція, Чорногорія, Болгарія. 
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Новим етапом розвитку йоги в туризмі є відкриття йога-готелів. 

Поки що вони не настільки затребувані, як школи та клуби, але попит на 

них підвищується. Існують також готелі, що пропонують йога-практики 

спільно зі спа-процедурами або рітрітами.  

Особливе місце практик йоги в системі оздоровчої діяльності та 

перспективи розвитку йога-туризму визначаються, по-перше, широкими 

можливостями даних практик для реалізації потреб і устремлінь різних 

соціокультурних груп населення [2]: 

- в оздоровленні  (система фізичних вправ йоги передбачає не 

тільки підвищення тонусу, а й оздоровлення всього організму і 

зміцнення нервової системи); 

- в самовдосконаленні (відсутність змагального моменту дозволяє 

зосередиться на своїх істинних устремліннях, розвивати себе, 

удосконалювати тіло й дух);  

- міжосoбистісної комунікації (чоловіки і жінки будь-якого віку 

почуваються однаково зручно); 

- в самоідентифікації (класи йоги в структурі фітнес-центрів і 

йога-студій є одними з найбільш відвідуваних і модних, проте, глибинна 

сутність їх така, що дозволяє розкрити індивідуальні можливості і 

здатності кожної людини); 

- в пізнанні нового (особливої актуальності набувають йога-тури, 

як можливість знайомства з древніми культурами та традиціями); 

- в розширенні професійної сфери (для багатьох людей, що 

займаються йогою тривалий час, йога стає другою професією). 

По-друге, практики йоги можуть виступати як суб’єктами, так і 

об’єктами процесу оздоровчої туристичної діяльності. Як суб’єкт, вони 

формують тіло, вдосконалюють дух, характер, інтелект людини; 

сприяють самореалізації, самовдосконаленню, самoідентифікації; 

задоволенню особистісних потреб. Як об’єкт, вони самі адаптуються до 
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домінуючої культури, що відображає процес виникнення нових видів 

йоги і пов’язаних з ними йога-турів, які відображають традиції, 

можливості і менталітет даної культури. 
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Туристи задовольняють свої потреби по-різному. Вони можуть 

отримати відповідний набір послуг за посередництва туристської фірми 

або без її участі, оплатити поїздку з комплексним обслуговуванням 

завчасно або кожну послугу окремо в міру користування нею на місці. У 

чому відмінність організованого туризму? Строго регламентовані 

подорожі, пропоновані турфірмами і реалізовані зазвичай на умовах 

попередньої оплати, називаються організованим туризмом. Організовані 

туристи купують туриз заздалегідь узгодженими маршрутами, 

термінами перебування, обсягом послуг, що надаються через 

спеціальний туристський збутовий апарат. Одні з них вважають за 

краще тури з комплексним обслуговуванням, інші обмежуються 

частковим туристським обслуговуванням. 

На відміну від організованих, неорганізовані туристи не пов'язані 

ніякими взаємними зобов'язаннями з різного роду посередниками-

громадськими організаціями або туристськими фірмами. Вони 
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подорожують на принципах самодіяльності та самообслуговування. 

Типовий приклад неорганізованого туризму-поїздки шляхом автостопу з 

використанням в якості засобу пересування попутних автомобілів. На 

частку неорганізованого туризму припадає дві третини загального числа 

туристських поїздок. Саме неорганізований туризм дозволяє людині 

найбільш повно відчути себе вільною особистістю, здатною приймати 

нестандартні рішення, і тим самим отримувати глибоку насолоду від 

самого процесу вільного проведення часу. Якщо для європейських 

туристів цей вид відпочинку свідчить про їх достатньому благополуччі, 

то для туристів країн які є учасниками СНГ даний вид відпочинку 

асоціюється, перш за все, з економією грошових коштів. 

На сьогодні туристам з усіх країн та континентів надано досить 

великі можливості щодо пересування по світу з метою залучення до 

туризму. Так само, як і надано вибір щодо здійснення організованого 

туризму або неорганізованого.Для того щоб визначитися з цим вибором, 

необхідно розглянути переваги і недоліки неорганізованого туризму.   

До переваг самостійної подорожі зазвичай відносять: 

Надійність. Фінансові проблеми, організаційні накладки і рівень 

незадовільного сервісу  до клієнтів з боку туроператорів інколи 

трапляються. У зв’язку з великою конкуренцією почастішали випадки 

банкрутства найбільших туроператорів і турагентів. Покладаючись 

тільки на себе, складається враження надійності. 

Також вагомою перевагою є свобода вибору у таких речах як час, 

дата від'їзду, повернення і термін подорожі, які турист визначає 

самостійно. Дуже рідко вдається день в деньпогодити час відпустки з 

графіком, встановленим туристським агентством.Ще одною перевагою є 

самостійність у виборі місця перебування. Тобто турист може скласти 

маршрут поїздки з урахуванням власних уподобань, не орієнтуючись на 

програму від гіда або на інтереси інших учасників групи. 
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Дія туриста незалежно від програми. У будь-який момент турист 

може змінити шикарний номер в п'ятизірковому готелі на хатину без 

зручностей; відсутність зобов’язань перед туроператором. Економія. 

Турист не обирає один з декількох варіантів турів фіксованої вартості. 

Натомість робить розрахунок і планує бюджет майбутньої поїздки. При 

цьому завжди є маса способів заощадити. 

Але є й мінуси самостійної подорожі. Серед яких: планування і 

відповідальність. Виникає необхідність самостійного отримання візи, 

бронювання готелів та авіаквитків, передбачення трансферу. Все це 

потребує часу і зусиль. Однак досвід планування самостійних 

подорожей допоможе уникати складнощей у майбутньому,також 

найбільші задоволення від подорожі-це підготовка до нього і спогади 

про поїздку,що дозволить отримати більше задоволення та емоцій. До 

мінусів відносять і безпеку. Погодні катаклізми, злочинність, побутові 

травми та екзотичні хвороби. Турист має застрахуватися самостійно, 

уточнивши, яку саме вакцинацію необхідно пройти перед поїздкою в 

обрану країну.  

На питання що вийде дорожче, самостійний тур або все ж 

пакетний, неможливо відповісти однозначно — все залежить від 

конкретного напрямку, дат поїздки і уподобань. Безумовно, у турфірм є 

знижки на багато популярних напрямків за рахунок можливості 

бронювати чартерні рейси і за півроку викуповувати номери в готелях за 

більш вигідними цінами, тому поїздка на масові пляжні курорти в 

Єгипті, Туреччині або Греції скоріше за все обійдеться дешевше при 

наявності пакетного туру. Екскурсії по Європі або довга подорож по Азії 

легко може вийти дешевше і цікавіше, якщо продумати все самому і 

зробити програму на смак туриста.  
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ОСВІТНІЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ 

МОЛОДІ 

Фоменко Д.П., група МГКТС2017-1 

Науковий керівник: Абрамов В.В., доцент кафедри туризму і 

готельного господарства 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

Актуальність теми роботи обумовлюється тим, що відбувається у 

ХХІ столітті у світі, коли відбулася кардинальна зміна, зумовлену 

загальнодоступними глобальними процесами, які відійшли до 

фундаментальних засад розвитку. 

При цьому, освітній туризм є порівняно новим видом відпочинку і 

туризму. Це так званий «корисний відпочинок». Ще 10 років тому таке 

явище було рідкістю, чого не скажеш про сучасність.  

 Відповідно до міжнародної рекомендації, розробляючи Всесвітню 

туристську організацію, поїздки з метою «освіти і професійної 

підготовки» пов'язані з такими основними видами діяльності, як 

відвідування короткострокових курсів, проходження певних програм 

навчання або придбання певних навичок за допомогою цих програм і 

освітніх курсів.  

Поняття «освітнього туризму» є супутнім від таких понять, як 

«пізнавальний», «культурний», «культурно-пізнавальний», 

«екскурсійно-пізнавальний» туризм та інші. 

 В даний час навчальний туризм підрозділяється на види: 

1. Професійний (спеціалізований) туризм: включає наукові та 

навчальні стажування; підвищення ефективності освіти у вищих 

навчальних закладах; участь в семінарах, конференціях, конгресах і ін. 
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формах обміну досвідом та отримання нової професійно-значущої 

інформації. 

 2. Мовний туризм: мовно-навчальні тури, навчальні поїздки з 

метою освоєння іноземної мови. 

 3. Творчий туризм: використовується художниками, 

письменниками, музикантами як поїздка на фестиваль, творче 

відрядження. У ньому беруть участь учні художніх шкіл, творчих 

майстерень, обдаровані діти, також ті, хто готується стати журналістом 

(репортажні поїздки). 

4. Культурно-пізнавальний туризм: виступає як додатковий 

педагогічний процес, в якому поєднуються навчання, духовно-моральне 

і художньо-естетичне виховання. Культурно-пізнавальні можливості 

екскурсій визначаються як їх змістом, так і широким тематичним 

спектром. Пізнавальні тури відбуваються з метою виконання завдань, 

визначених навчальними програмами освітніх установ (тури тривалістю 

від 15 днів до 3 місяців з метою підвищення кваліфікації або 

поглиблення знань з тих чи інших дисциплін).  

5. Оздоровчо-освітній туризм: в спеціальних оздоровчих таборах 

проводяться тематичні заходи або цілі зміни (з «зануренням» у певну 

галузь знань або історичну епоху). Організовуються літні школи з 

точних наук, історії, культурології, екології та інших напрямках. 

6. З точки зору навчального процесу: пізнавальні екскурсії для 

школярів по Україні. Наприклад, військово-тематичний тур по місцях 

бойової слави, геологічний тур; літературно-пізнавальний, музично-

пізнавальний та інші тури по місцях життя і діяльності відомих 

письменників, художників, музикантів і т.д.  

7. Музейний програмний туризм: реалізує музейні пізнавальні 

програми з різних предметів: «Образотворче мистецтво», «Навколишній 

світ», «Біологія», «Історія», «Екологія», «Географія», «Світова художня 

культура» 
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Концепція туризму завдяки передовім педагогам і методистам 

знайшли відображення в "Статуті народних закладів" 1786 р.  А 

"Шкільний статут" 1804 р. рекомендував не тільки влаштовувати 

прогулянки (екскурсії), але і відвідувати мануфактури, майстерні 

ремісників і інші підприємства.  

В даний час екскурсія виступає як щось закінчене, цілісне, що має 

свої специфічні функції і ознаки, своєрідну індивідуальну методику. В 

значній мірі вона збагатилася за змістом, формам проведення і 

методикою підношення матеріалу і характеризується як невід'ємна 

частина ідейно-виховної і культурно-масової роботи[2]. Цілі, завдання 

та форми проведення екскурсій показані в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Цілі, завдання та форми проведення екскурсій 
№ Цілі Звдання Форми проведення 

1 Відпочинок Пошук лікувальних трав, 

ягід, грибів, фруктів 

Прогулянка 

 

2 Навчальна  Засвоєння дітьми знань з 

навчального предмета 

(ботаніки, географії, історії) 

Урок поза класного 

приміщення 

3 Наукова  Виявлення експонатів для 

краєзнавчого музею 

Експедиція 

4 Загальноосвітня  Розширення загального 

культурного кругозору 

Бесіда в туриському 

поході. екскурсія 

5 Культурно-просвітницька  Підвищення рівня знань з 

історії, архітектурі, 

літературі і іншим галузям  

Оглядова багатопланова 

екскурсія  

6 Культурно-виховна  Засвоєння знань у поєднанні 

з вихованням  

Тематична екскурсія 

 

Ознаки, функції зовнішнього туризму виробляються вітчизняними 

науковими науками. Це, насамперед, Л.М. Устименко., А.П. Клок.,         

Б.В. Ємельянов., В.Л Погодіна., А.О. Шилкіна., В.М. Мазгальова. 

Історичний аспект подорожей розглядали такі дослідники, як                  

Л.В. Безкоровайна., Н.В Беспалова., Т.І. Ткаченкових., О.М Ковальова - 

«Педагогічний потенціал освітнього туризму в системі безперервної 

освіти людини»., Г. Річардс - «Масштаби і значення культурного 

туризму в Європі». 
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Проблеми молоді і студентства досить розроблені у вітчизняній 

соціології, проте в ній не розглядаються масові зарубіжні практики в 

контексті освітньої міграції.  Л.М. Устименко пояснює в своїх роботах, 

що студентська міграція за кордон інтерпретується як складовий 

компонент «відпливу умів».  

 Однак питання щодо іншого туристичного туризму, що 

використовується програма студентського обміну, на міжнародному 

інтелектуальному міграційному розмаїтті створюється ще недостатньо 

та потребує додаткового соціологічного стану [3, с.25]. 

Мета роботи полягає в визначенні впливу освітнього туризму на 

міжнародну інтелектуальну міграцію молоді. Розкрити сутність, функції, 

типологію освітнього туризму. 

Специфічні особливості освітнього туризму, які проявляються в 

особливому характері попиту, виражених сезонних коливаннях, 

диверсифікації туристичного продукту та послуг гостинності, низькою 

схильністю криз і соціально-політичних потрясінь, що динамічно 

розвиваються потребами клієнтів вимагають детального вивчення і 

розробки теоретичних, методологічних і системних підходів до 

вдосконалення взаємодії всіх його учасників.  

Слідом підкреслюють, що все суттєві визначення «культурного 

туризму» проводять по двом підходом: 

 Перший підхід назвав «достовірність», він описує найбільш 

привабливі для туристів місця. 

Типовий список достовірних, які можуть привернути увагу 

культурних туристів [4, с.68] 

 Другий підхід - концептуальний - підтримує мотив і зміст 

діяльності освітнього туризму, тобто всі аспекти туризму, за якими люди 

вивчають історію і наслідують різних народів [4, с.68]. 
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 Оскільки освітній туризм стає все більш значним не тільки в 

освітньому, але і в економічному плані, зростаюче число країн і регіонів 

використовують його як невід'ємну частину туризму, розвиваючи тим 

самим нові економічні можливості в цій сфері. 

За результатами досліджень, проведених Європейською комісією з 

туризму, міський освітній туризм розуміється як комбінована дворівнева 

система, в якій вихідні традиційні елементи (туризм заради знайомства з 

історичною спадщиною і мистецтвами) формують внутрішне коло, а 

вторинні елементи культурного туризму, стилі життя і креативні 

індустрії - зовнішнє коло. 

Дослідження показало, що в даний час пильної уваги вимагають 

процеси залучення школярів і студентів до цінностей культури і 

мистецтва і пошуки нових педагогічних шляхів реалізації нових форм 

художньої освіти. Сучасна соціокультурна ситуація, як зазначає А.І. 

Арнольдов, «з особливою вимогливістю формулює нагальну 

необхідність соціально-культурної, просвітницько-виховної роботи з 

молоддю» [1, с.168]. 

 Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що 

організація освітнього туризму довгий час не мала чіткої системи. В 

даному процесі брали участь, як екскурсійні комісії і бюро, так і різні 

туристські суспільства і об'єднання. Дані організації стикалися з 

однаковими проблемами, вирішення яких залежало від досвіду, 

регіональних особливостей і масштабів діяльності. Таким чином, 

накопичений досвід організації та проведення екскурсійно-освітніх 

подорожей став основою для подальшого розвитку освітнього туризму. 

 В даний час концепція технології освітнього туризму ґрунтується 

на цінностях відкритої  освіти: освітньої мобільності, культурної 

грамотності, індивідуальної історії, є відповіддю на виклики часу. 

Освітні подорожі дозволяють пізнати світ, більший, ніж звичне 
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оточення, подивитися на свою освіченість з боку іншої культури, 

доповнити вітчизняну освіту до цілісного, до «світових стандартів». 

У процесі глобалізації світової економіки все більш важливим 

фактором економічного, соціального і демографічного розвитку 

багатьох країн стає міжнародна міграція населення і трудових ресурсів, 

а в її рамках інтелектуальна міграція. Найдоступнішим способом виїзду 

молоді виступає сезонна міграція в період студентських канікул. Але все 

актуальнішим стає виїзд на навчання з метою завершення освіти після 

декількох років навчання на Батьківщині. Освітня міграція є особливим 

видом міграції та основою навчальної мобільності. Її характерними 

рисами є коротко терміновість, більш-менш чітко окреслений часовий 

проміжок, обмеження до певної вікової групи, а також мета переїзду – 

здобуття освіти за кордоном. Зазвичай освітня міграція є добровільною. 

Закордонні студенти є особливою групою тимчасових мігрантів. До них 

належать особи, які здобувають за кордоном вищу, післядипломну та 

іншу освіту. Згідно з поширеною теорією чинників притягання та 

відштовхування особа вибирає навчання за кордоном через те, що її 

середовище не дає можливості здобути омріяну освіту, і вибирає для 

навчання ту країну й навчальний заклад, що відповідають її потребам 

[1]. Однак не всі особи, які живуть у схожих умовах, вирішують 

здобувати освіту за кордоном. 

Таким чином, реалізація цілей інтелектуального виховання дітей і 

молоді в умовах освітнього туризму розглядається в даний час як 

можливість глибокого усвідомлення отриманого обсягу знань і вражень, 

які в цілому окреслюють не тільки освоєння культури і мистецтва, а й 

дають можливість до прояву рефлексії емоційно-чуттєвої сфери 

пізнання. 

У результаті даного дослідження,  можемо зробити висновок про те, 

що еміграційні установки українських студентів, які навчаються за 

кордоном досить високі. Високий рівень потенційної еміграції 
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зберігається головним чином під впливом несприятливих чинників 

«внутрішньої» соціального середовища (країни проживання) та факторів 

«зовнішньої» соціального середовища (потенційних країн-реципієнтів), 

які діють за допомогою каналів, що створюються зацікавленими 

країнами.  

Крім того, освітній туризм є широким каналом реальної і 

потенційної міграції української молоді, що в результаті призводить до 

проблеми «відпливу умів», негативно позначається на перспективах 

розвитку країни в цілому. 
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У сучасних умовах існування значної кількості закладів 

ресторанного господарства виникає проблема у низькій оборотності 

місць та втраті прибутку закладів, що супроводжується дедалі частіше їх 

закриттям. Саме тому директори та власники ресторанів або кафе 

приймають рішення у вдосконаленні окремих елементів закладу для 

підвищення оборотності та прибутковості. Одними з таких елементів 

являються меню та прейскурант. 

Споживач має право на одержання необхідної, доступної, 

достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує 

можливість її свідомого і компетентного вибору, тому для цієї цілі 

створюється меню, у якому вказано назви страв, кулінарних, 

борошняних кондитерських, булочних виробів та напоїв, який 

пропонують споживачам у закладах ресторанного господарства, де 

зазначено їх вихід, ціну та номер рецептури. Наявність меню є 

обов’язковою незалежно від того, яким методи обслуговуються 

відвідувачі закладу ресторанного господарства.  Прейскурант — 

систематизований перелік алкогольних і безалкогольних напоїв, 

кондитерських і тютюнових виробів, фруктів, який пропонують 

споживачам у закладах ресторанного господарства, з обов'язковим 

зазначенням маси, об'єму і ціни на відповідну одиницю продукту (ДСТУ 

3862-99. Ресторанне господарство. Терміни та визначення).Меню та 

прейскурант підписуються керівником, бухгалтером та матеріально-

відповідальною особою і скріплені печаткою суб’єкта господарської 

діяльності. 

Для реклами закладів ресторанного господарства за допомогою 

меню або прейскуранту багато рестораторів використовують загалом 

одні й ті ж методи, які являються дуже ефективними и підвищують 

попит на продукцію та послуги закладу. 

Основні фактори, які використовуються для реклами за 
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допомогою меню: 

- Здатність запам'ятовуватися.Ресторатори розробляють його 

індивідуально для свого ресторану у власному дизайні. 

- Вигляд та оновленість. Одна з головних вимог до меню — гарний 

вигляд та чистота. 

- Літери та шрифт. Меню повинно забезпечувати легкість читання 

та вивчатися, тому шрифт та величина літер повинні бути зрозумілими. 

- Ілюстрації. Все більше рестораторів додають в меню ілюстрації 

до страв. Це пов’язано з тим, що відвідувач може одразу приблизно 

уявити, якою на смак буде страва. 

- Назви страв. Чимало закладів ресторанного господарства 

використовують в якості рекламного ходу оригінальні і екзотичні назви 

страв і напоїв, залучаючи до цієї справи шеф-поварів. 

- Освітленість закладу. Без гарної освітленості унеможливлюється 

читання меню. 

- Цінова політика. В залежності від класу та типу закладу 

ресторанного господарства встановлюються ціни на страви та напої, які 

може пропонувати заклад. 

При складанні меню для підвищення прибутковості закладу 

ресторанного господарства одним з найважливіших кроків є залучення 

дизайнерів для розробки власного індивідуального дизайну й вигляду 

меню, яке стане унікальним безпосередньо для обраного закладу. 

Останнім часом в Україні дуже популярною є тема захисту 

навколишнього середовища саме шляхом переробки вторинної сировини 

— дерева, металу, паперу, пластику. Доцільним буде створення меню, 

яке у майбутньому можна переробити, а для того, щоб таке меню стало 

саме внутрішньою рекламою закладу, необхідно розробити дизайн з 

акцентом на «еко-френдлі» концепції, адже «еко-френдлі» з англійської 

означає «безпечний для екології».  

Отже,меню являється універсальним представником іміджу 
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ресторану або ресторанної мережі, воно також є початком будь-якої 

ресторанної концепції і внутрішньою рекламою закладу. При створенні 

меню враховуються безліч факторів, які взаємопов’язані між собою. 
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Як будь-яка галузь, івент-бізнес в усьому світі має свою специфіку і 

історію, і якщо американським родоначальникам івенту вже більше 150 

років, то в Україні ˗ це молодий бізнес, що тільки розвивається. Однак, 

впевнено можна сказати, що сьогодні івент в Україні ˗ це ринок з 

високою конкуренцією.  

Одними з найважливіших проблем  в українській івент сфері є: 

1. Відсутність на ринку майданчиків для комунікації агентств 

(асоціації, галузевого співтовариства, тощо). 

2. Неготовність українських клієнтів до креативних рішень. 

3. Брак кваліфікованих кадрів на ринку. 

Для розвитку івент сфери в Україні необхідно використовувати 

закордонний досвід та привносити особливості івент нашої країни. 

Наприклад, за кордоном, особливо в Європі, існує культ міських свят з 

найрізноманітніших приводів (релігійних, історичних, тощо). У багатьох 

країнах Європи чимало свят національних, на яких гуляють усією 

країною і ще купа свят в містах та навіть в крихітних населених пунктах, 

жителі яких вже століттями їх відзначають і ні за що не відмовляться від 

них в найближчі сторіччя. Населення в наших містах взагалі як би 
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відсторонені від підготовки і участі в цих святах. Городяни немов 

приходять гостями на ці свята і дивляться на них з позиції критично 

налаштованих глядачів.  

Що ж потрібно зробити ? Розробити єдину систему відгуків про роботу 

всіх учасників. Всі будуть знати куди прийти за відгуками і коментарями 

в роботі. Розробити єдину базу знань і стандартів. І буде, що вимагати 

від кожного учасника заходу. Створити грамотну школу для учасників. 

Створити групу ˗ контролюючу організацію. Видача сертифікатів, тощо. 

Тільки постійно підвищуючи професійний рівень працівників можна 

досягти високого рівня всієї event-галузі. Успіх наміченого заходу 

багато в чому залежить від людей, які його організовують [1]. В ідеалі, в 

кожному регіоні повинні бути як мінімум курси з підготовки event-

менеджерів, але набагато краще ˗ освітні блоки і програми, навчання 

всім деталям галузі стосовно кожного суб'єкту окремо. Для поліпшення 

кадрової ситуації в галузі вкрай важливо, щоб фахівці могли 

обмінюватися досвідом із зарубіжними колегами, їздити на стажування і 

реалізовувати проекти спільно.  

Дуже важливим фактором успішного розвитку event-індустрії є 

співпраця із зарубіжними галузевими асоціаціями. На наш погляд, такий 

підхід значно розширює горизонти і масштаби можливостей в реалізації 

різного роду event-проектів, в тому числі і міжнародних. 

Висококваліфіковані професіонали галузі повинні обмінюватися зі 

своїми молодшими колегами досвідом і навичками, це не тільки 

підвищить компетенцію останніх, а й значною мірою сприятиме 

розвитку галузі в цілому. 
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Production development – complex process which includes scientific 

researches, designing engineering, experimentation and introduction new 

teachings in production. Control development is process influence on science 

officers, designers, experimenters, production workers for security of 

reaching the purposes of development. Difficulties of control development 

consist that participants of this process are quite often organizational 

divorced, work in the different organizations and structures. 

The building organisation, as well as any other enterprise, passes certain 

life cycle (the law ontogenesis), that is included by a number of stages: 

creation, formation, work in a constant condition, development, liquidation. 

At each stage of function the enterprise essentially vary. In creation the 

enterprise does not work. The system which creates the given enterprise 

works.  

Tendencies of economy a modern information society are that, which the 

science [1, с.29] becomes motive power innovative development of a society. 

For hi-tech, high technology, technically difficult goods and services the 

competitive potential is very important, as the enterprise, not capable to create 

the competitive goods in the future and services, it can appear in general the 
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bankrupt. In the present it in the market can have competitive goods, but it a 

fruit of last works [2, s.21-22]. The concept covers «a town-planning 

heritage» both separate buildings, and large quarters, zones of the historical 

centers and a city as a whole. «The city is the integral of human activity 

materialized in architecture...». Such capacious definition to a difficult city 

organism was given by architect A.K. Byrov [3, с.103]. A new city – the 

instant phenomenon. Time having arisen, it becomes a historical category in 

the course of the development and is object of modern consideration. Value of 

a historical architecturally-town-planning heritage is defined by following 

positions [3, с.105]: architectural and town-planning achievements of last 

epoch are one of the major components of a historical and cultural heritage; 

history and culture monuments, the historical architecturally-spatial 

environment enriches shape of modern cities; presence of the developed 

ensembles causes aspiration to harmony with surrounding context.  

According to varying social and economic conditions of a life in a city 

organism naturally die off old fabrics and are born new, therefore updating of 

cities occurs consistently, by replacement of an out-of-date supply available 

and gradual transformation by this basis planned structures in whole or its 

separate elements. The purpose of reconstruction and restoration of an 

architecturally-town-planning heritage is preservation of composite and 

aesthetic features of the historical city environment. Town-planning 

reconstruction is a purposeful activity on change before the generated town-

planning structure, caused by requirements of development and perfection. 

The concept reconstruction of cities has double sense. On the first, it reflects 

development of the occupied places, improvement of their spatial 

organisation, proceeding long time. On the second, it is material result, a 

building condition at present. Only having understood these parties of 

reconstruction in their interrelation, it is possible to approach correctly to an 

estimation of problems and to establish methods of a reorganization of cities. 

Reconstruction – the continuous process which is passing in each city 
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differently depending on the previous growth and modern requirements. It 

predetermines value of a city as historical phenomenon in which various 

epoch intertwine. And in a modern city organism its components [3] 

continuously change. 

Before builders and architects there is an uneasy problem as 

reconstruction and the adaptation such objects under new functions should be 

spent taking into account all requirements and specifications on protection an 

architectural heritage and to have complex character taking into account 

prospects development all city, separate quarter and object. Carrying out 

reconstruction, it is extremely important to keep aesthetic and architectural 

qualities historical buildings, especially their facades. Therefore, the big 

attention it is necessary give reconstruction protecting designs. 

For all protecting designs a building as a whole, first of all, it is 

necessary to develop the concept a thermal protection and to make the 

comprehensive list actions. It will help to make the decision concerning 

calculation parameters a thermal protection, a choice the sizes and carrying 

out separate actions for a thermal protection. For each constructive element 

there are various variants a thermal protection, and our problem – to choose 

most practical of them. At decision-making the estimation is made by 

following criteria: power efficiency and the importance within the limits of all 

complex actions for reconstruction; practical practicability with reference to 

an available building and risks of by-effects; improvement thermal 

characteristics, increase comfort and improvement appearance a building; cost 

and an estimation as a group received improvement quality. 

Before the beginning planning power reconstruction it is necessary to be 

defined with quantity power consumption to which it is necessary to aspire. In 

an original form it is recommended to stop on an intermediate variant 

somewhere in between the improved building and "the passive house". Exact 

values will be defined within the limits of the further planning. Basically it is 
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possible to choose both the maximum thickness of isolation, and minimum. 

The matter is that in parallel with thermal protection measures on decrease in 

consumption energy, including on hot water supply, other measures are 

planned for economic-household installations and the equipment and other 

needs also. The principle question demanding the answer, is put so: what 

expenses are demanded by realization this or that measure, and what economy 

energy it will allow to achieve?  

In town-planning is shown the tendency to integration, both in sphere of 

production of goods, and in management sphere; the expanded reproduction 

demands the further increase of level  a division of labor, concentration and 

specialization of building manufacture, an intensification of an exchange of 

results is industrial-economic activities. As one of perspective forms of 

integration various complexes act in town-planning structure; in the course of 

formation of plans of social and economic development of large cities even 

more often there is a situation when for increase of efficiency used financial, 

material and a manpower concentration of efforts, but also new progressive 

forms of the organisation of building manufacture – corporate, scientific and 

technical is necessary not simply, power efficiency. We offer to create 

corporate complexes which have various scales, the purposes, structure (in 

town-planning reconstruction – Corporate scientific and technical complexes 

town-planning power reconstruction "CSTC T-PPR") [4,5]. 

Securities management personnel by the scientific and technical 

information (bibliographic, archival, is architectural-building) on 

reconstruction (restoration) of historical buildings are one of the most 

important functions control by development a complex town-planning power 

reconstruction. The availability of such information will allow at each stage 

(conceptual, financing organizations, design, organizations and realization 

construction and restoration works) more all full and qualitatively to define 

directions development and to realize objects in view. 
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The productions of function control selected on subsystems by 

development include control of technical, organizational, economic and social 

development. Necessary complex realization of these functions (the 

proportionality law). Experience shows, that single-sided development does 

not give notable effect if not it is accompanied by corresponding development 

of other subsystems connected with it. Development of forms the organisation 

industrial subsections directed on expansion and expedient junction 

specialization, a combination and concentration. 

Control of development the organisation production on plants historical 

buildings of Odessa has for an object to ensure the co-ordinate, uninterrupted, 

rhythmic work all participants building process, and as outcome reduction 

terms reconstruction. 
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Важливим питанням формування інвестиційного портфелю є 

оптимальне співвідношення всіх його складових. Досить часто інвестори 

вкладають кошти тільки в класичні інструменти інвестування 

(насамперед цінні папери). Сучасний ринок дає змогу розміщувати 

вільні кошти й в інші активи, такі як золото, срібло чи інші дорогоцінні 

метали. Їх частка в портфелі інвестора низька і недооцінена. Зважаючи 

на те, яку роль відіграють дорогоцінні метали в житті людей, вони 

виконують багато різних функцій, основні з яких [1]: 

-захисна 

-довгострокового збереження 

Ціни на золото останнім часом падають. Внутрішні ціни на золото 

встановлюються Національним банком залежно від кон'юнктури  

ринку. За 2018 рік вони зменшилися на 6,7% [2]. 

Золото в портфелі інвестора - це: 
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- антикризовий актив; 

- страхування від війн, революцій, потрясінь; 

- захист від глобальної інфляції і девальвації національної 

валюти; 

- диверсифікація портфеля; 

- довгострокові збереження; 

- спекуляції. 

На рис.1 нижче відображено інфляцію і ціни на золото. 

 

Рис. 1. Ціни на золото та інфляція в 2016-2019 роках. 

Примітка: сформовано автором на основі джерела [3]. 

Як бачимо з рисунку, в 2016-2017 роках, ціни на золото не 

покривали інфляцію ,тобто дохідність дорівнювала нулю або 

утворювався збиток, в 2018-2019 роках золото перевищує інфляцію. Це 

відбулось, в основному, через зниження самого індекса інфляції. 

Інвестуючи в золото, потрібно знати, що необхідно мати досить 

велику суму, щоб інвестиції приносили прибуток (від 1000 доларів і 

вище). В той же час сума інвестицій набагато менша, ніж при 

інвестиціях у нерухомість чи цінні папери. Інвестувати в золото можна у 

формі золотих брусків, золотих монет та відкриваючи депозити в золоті. 
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Попит на депозити в золоті не користується популярністю через низьку 

прибутковість – 1,5-3%, а також необхідність сплачувати ПДФО та 

військовий збір з доходу. Отриманий прибуток настільки малий, що не 

варто ризикувати. Якщо економіка зростає, вартість золотих монет 

зазвичай збільшується. Чим рідкісніша монета, тим вища її 

вартість. Перевагою інвестиційних монет є те, що на них не 

накладається ПДВ. У той же час потрібно докласти значних зусиль, щоб 

отримати прибуток в цій сфері [2]. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що золото не є популярним 

інструментом інвестування в Україні. Воно є ризиковим активом і не 

приносить значного прибутку. В останні роки ціни на золото 

зменшується, його слід розглядати тільки як інструмент довгострокового 

інвестування. Інвестування в дорогоцінні метали менш прибуткове, ніж 

інвестування в акції та облігації, але більш прибуткове, ніж  

інвестування у векселі. Золото є вигідним антикризовим активом: при 

падінні фондового ринку, воно збільшує свою вартість. У періоди 

благополуччя ціна золота знижується і навпаки, тому говорити про 

перспективи розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні не можна, 

проте зваживши всі плюси і мінуси інвестування саме в цей актив, 

можна сформувати оптимальний інвестиційний портфель. 
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Для гарантування конкурентоспроможності продукції та 

підприємства в цілому, розвитку виробництва, стабільного зростання 

доходу, розвитку і розширення діяльності, забезпечення ефективного 

перетворення структури підприємства,  поліпшення  матеріально-

технічного рівня, розв’язання проблем соціального характеру тощо, 

стоїть гостра потреба у формуванні інвестиційної привабливості, яка 

необхідна, як для залучення іноземних інвестицій, так і для 

міжрегіонального перерозподілу інвестиційних ресурсів. 

 Термін інвестиційна привабливість має безліч визначень і 

трактувань, відносно поглядів і розуміння різних науковців та вчених. 

Комплексним тлумаченням інвестиційної привабливості є сукупність 

характеристик, ознак, властивостей, а саме : економічних, фінансових, 

виробничих, товарних, ринкових, соціальних, матеріально-технічних, 

адміністративно-правових, організаційних, ресурсних, комерційних, 

технічних та екологічних, які б забезпечували підприємству, як об’єкту 

майбутніх інвестиційних ресурсів,  конкурентну боротьбу, 

задовольняючи при цьому, отримання максимального прибутку за 
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мінімальних фінансових витрат та ризику для майбутнього інвестора, 

враховуючи рейтинги привабливості не лише галузі функціонування 

підприємства, а також його місцезнаходження: країни, регіону [1]. З 

погляду реального і фінансового інвесторів ця категорія має відмінний 

зміст. Перший розглядає інвестиційну привабливість як комплексну 

характеристику параметрів підприємства, що у свою чергу забезпечить 

йому максимально можливий прибуток на вкладений ним капітал, 

безпосередньо беручи участь в управлінні. Другий, не маючи 

відношення до управління підприємством, має на меті отримання 

високих прибутків з цінних паперів. Так чи інакше, підприємство є 

привабливим для інвестора, якщо вкладення коштів у його подальший 

розвиток є, перш за все, доцільним для нього [4]. 

 Показники рентабельності, стан і ефективність використання 

майна, ділова активність, фінансова стійкість, платоспроможність, 

ліквідність балансу, оцінка ринкової вартості,  ймовірність настання 

банкрутства підприємства відіграють основну роль при виборі об’єкту 

вкладання коштів для інвестора. Вище сказане формує уявлення в 

інвестора про стан об’єкту, в який буде вкладати свої кошти, свідчитиме 

наскільки надійними будуть його інвестиції у майбутньому, та дасть 

змогу проаналізувати результати, які очікуються, після їх використання. 

Для визначення інвестиційної привабливості основним джерелом є 

фінансова звітність за три звітні періоди, а саме річний або квартальний 

бухгалтерський баланс : звіт про кредиторську або дебіторську 

заборгованість, звіти про фінансово-майновий стан та фінансові 

результати, і звісно ж примітки до річної фінансової звітності [2]. 

 Для залучення фінансових ресурсів, підприємство має постійно 

підвищувати, удосконалювати свій рівень інвестиційної привабливості. 

Оцінюючи інвестиційну привабливість корпорації необхідно визначити 

фактори впливу, опосередкованого (зовнішні) та прямого (внутрішні). 
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Якщо зовнішній вплив на інвестиційну привабливість можливий лише 

на державному рівні, то завдяки факторам безпосереднього впливу, 

підприємство має змогу самостійно впливати на неї. Внутрішні чинники 

поділяються на фінансові, технічні, організаційні, ресурсні, виробничі, 

інколи ще виділяють комерційні, інноваційні та споживчі.  

Оцінку фінансових чинників забезпечують здебільшого аналітичні 

розраховані показники, наприклад, фінансова стійкість, ділова 

активність, прибутковість, ліквідність, дохідність, рентабельність 

інвестиції та їх термін окупності, а також наявність самих фінансових 

ресурсів, достатність капіталу, якість активів і пасивів. Технічну 

складову формування здебільшого представляють основні засоби, а саме 

їх структура, склад, потужність, продуктивність тощо. Технологія 

управління, рівень організації процесу виробництва, організаційна 

структура, стратегія підприємства, інвестиційна програма, організаційні 

відносини та корпоративна культура відносять до організаційних 

чинників, що беруть участь у формуванні інвестиційної привабливості. 

Виробничий потенціал якості і вартості продукції, виробнича гнучкість, 

відтворення, виробничі потужності тощо формують систему виробничих 

чинників. Прикладом ресурсних чинників є перш за все сировина. 

Інноваційні чинники формують : упровадження нововведень, пошук та 

створення нової продукції і процесів, якісні зміни, удосконалення 

діяльності та бізнес-процесів [5]. 

 Як зазначалось, на рівень інвестиційної привабливості впливають 

фактори не тільки з боку самого підприємства, а й ззовні. На рівні 

держави, елементами, що формують інвестиційну привабливість, є 

політичні, правові, географічні, екологічні, законодавчі, економічні та 

соціальні чинники. Так, наприклад, географічний чинник оцінюється 

через місце розташування, близькість до ресурсів, комунікації, наявність 

кваліфікаційних майбутніх працівників, рівень зайнятості; правові – 
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через митний режим, ставки і умови оподаткування суб’єктів 

підприємництва, умови надання кредитів; соціальні – смаки і 

вподобання майбутніх споживачів, їх соціальне становище і 

платоспроможність. Незадовільний стан політичної стабільності 

(ефективність влади, політичні сутички, проведення на території 

антитерористичних операцій, військові зіткнення, недовіра до влади), 

недосконала законодавча база  (наприклад, закони України "Про 

інвестиційну діяльність", "Про інвестиційні фонди та інвестиційні 

компанії" потребують внесення змін і коректив), дестабілізована 

економіка (податковий тиск, стан фондового ринку, низька дохідність 

населення, недостатня забезпеченість матеріальними і сировинними 

ресурсами) – усі ці фактори, жодним чином не сприяють залученню 

іноземних інвестицій в Україну. За результатами рейтингу «Global 

Competitiveness Index 2018 Rankings» Україна посіла 83-е місце [6]. На 

рівні регіону, інвестиційну привабливість формують -  інфраструктура, 

демографічна ситуація, економічна розвиненість, а на рівні галузі 

основними чинниками формування є: конкуренція, постачальники, 

технологічні і соціальні фактори. Так, наприклад, станом на 01.07.2019р, 

найбільше прямих інвестицій отримала Дніпропетровська область (3617 

млн. дол. США), а найменше – Чернівецька  (51, 9 млн. дол. США) [3]. 

Таким чином, всі вище розглянуті елементи тісно взаємодіють та 

впливають один на одне.  

 Отже, термін «інвестиційна привабливість» має багатоваріантність 

трактувань. Загальним визначенням є сукупність характеристик, що 

мають на меті задовольнити потреби потенційного інвестора. Ціль 

майбутнього інвестора отримати дохід, вкладаючи вільні кошти, без 

ризику їх втрати.  Таким чином, інвестор перед вкладенням інвестицій 

має оцінити теперішнє становище корпорації, враховуючи її майбутні 

перспективи. Для цього інвестору необхідно оцінити інвестиційну 

привабливість підприємства. Формування оцінки інвестиційної 
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привабливості корпорації базуються на чинниках, прямих і 

опосередкованих. Оцінювання інвестиційної привабливості корпорації є 

важливою умовою для вибору подальшої стратегії розвитку, при цьому 

управлінські рішення мають бути спрямовані на підвищення 

інвестиційного потенціалу. 
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імені О.М. Бекетова 

Відмінністю сучасного етапу розвитку регіонів України є процес 

адміністративно-територіального реформування та структурні зміни в 

економіці. Сучасні зміни в адміністративно-територіальному устрої 

спрямовані на децентралізацію влади та розвиток місцевого 

самоврядування.  

Процеси реформ в економіці гальмуються за рядом причин, однією 

з яких є залежність виробництва від сировинної складової, що має 

об’єктивний характер, а також високої технологічної енергоємності, з 

одночасним загостренням екологічних і соціальних проблем 

територіального розвитку. 

Дослідженнями проблем регіонального розвитку займалися в своїх 

роботах вітчизняні науковці, вони використовували різні методичні 

підходи, що були спрямовані на визначення стану регіонального 

розвитку. Частина наробок представлена в табл. 1.  

Методологія вимірювання регіонального розвитку, що була 

запропонована М.З. Згуровським [1], відображає взаємозв’язок між 

всіма компонентами розвитку, передбачає використання широкого кола 

показників для всебічної оцінки сталості регіонального розвитку.  

Матричний підхід, який був запропонований в роботі Крупи О.М. 

[2], дозволяє розподіляти регіони на групи та розташовувати їх у 

відповідних квадрантах просторової матриці, межі котрих визначаються 

методом золотого перетину, що дає можливість виявити проблемні 

регіони в Україні.  

Вирішення проблем регіонального розвитку, яке запропоновано в 

дослідженні Омарова Ш.А. [3], ґрунтується на гіпотезах про наявність 

безпечного порогового рівня, що дозволяє структурування і ранжування 

наявних проблем регіону. 

Таблиця 1 

Огляд методичних підходів до оцінювання стану регіонального 
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розвитку 

Автор Зміст  Мета роботи 

Згуровський М.З. 

[1] 

Методологія 

вимірювання сталого 

розвитку 

Визначення індексу сталого 

розвитку територій 

Крупа О.М. [2] Матричний підхід, 

позиціонування 

регіонів методом 

золотого перетину 

Визначення границі квадрантів 

матриці за значеннями 

відповідних показників та 

стандартизованими значеннями 

темпів їх зміни 

Омаров Ш.А. [3] Співставлення 

часткових показників 

економічного 

розвитку 

Виявлення і діагностика 

проблем сталого розвитку 

територій, визначення, 

структурування і ранжування 

проблем регіону 

Сторонянська І.З. 

[4] 

Індикатор 

нерівномірності 

розвитку регіонів за 

обсягом ВРП 

Визначення індексу розвитку 

регіонів, що передбачає 

врахування величини ВРП, 

чисельності населення за 

окремими регіонами та по країні 

в цілому 

Ярошенко І.В. [5] Визначення 

проблемних регіонів 

шляхом рейтингової 

оцінки їх стану 

Використання системи 

моніторингу на згрупованих 

вхідних характеристиках за 

ознаками рівня економічної 

системи та сфери прояву 

 

В роботі І.З. Сторонянської [4] для оцінки дисбалансованості 

соціально-економічного розвитку регіонів використовується індекс 

Тейла. На її думку індикатор нерівномірності розвитку регіонів, що 

розраховано за показником ВРП, є важливим для оцінки економічного 

стану. 

Запропонований Ярошенко І.В. [5] методичний підхід до виявлення 

проблемних регіонів полягає у застосуванні системи моніторингу 

соціально-економічного розвитку регіонів, підхід передбачає постійне 

складання рейтингів регіонального розвитку за кожною компонентою, 

які містять у своєму складі згруповані вхідні характеристики за 

ознаками рівня економічної системи та сфери прояву. 
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Узагальнення представлених методичних підходів до аналізу і 

оцінки регіонального розвитку вказує на певні особливості їх 

практичного використання: 

- широка оцінка територіального розвитку потребує використання 

більш широкого кола показників, 

- відсутність взаємозв’язку між одержаними результатами та 

коливаннями у темпах розвитку регіональних систем характеризує 

некомплексність та незавершеність відповідних оцінок. 

На підтримку означених особливостей можна додати, що 

вирішення проблем розвитку територіальних громад та дослідження 

переваг та недоліків адміністративно-територіального устрою також 

обмежено складом та обсягами наявної статистичної інформації щодо 

стану регіонів. 

Суттєву роль у процесі ідентифікації проблем розвитку територій 

відіграє проблема діагностики економічного стану, яка представлена в 

науковій літературі різними точками зору авторів, натомість, 

характеризується загальними особливостями: 

- діагностика повинна базуватися на всебічному якісному та 

кількісному аналізі всіх сфер економічної діяльності регіонів, що 

дозволить виявити та оцінити причини виникнення проблем та можливі 

шляхи їх подолання; 

- метою діагностики є ефективне поліпшення існуючої ситуації в 

регіоні на основі збалансованого комплексу заходів, спрямованих на 

виявлення та аналіз закономірностей проблем. 

Таким чином, гармонізований розвиток досягається завдяки 

ефективності функціонування всіх територіальних систем в комплексі. 

Визначення окремих проблем безпосередньо впливає на розвиток всієї 

територіальної системи, томув перспективі доцільним є дослідження 

більш широкого комплексу показників стану розвитку регіону. 

Список джерел: 
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СЕКЦІЯ 7. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Репін М.В. 

асистент, к.т.н., 

Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського 

Екологічна безпека – це такий стан навколишнього природного 

середовища, при якому забезпечується попередження погіршення 

екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. 

Екологічна безпека територій і акваторій є складовою загальної безпеки 

життєдіяльності. 

До групи основних критеріїв екологічної безпеки відносять: 

− індивідуальні (медичні або санітарно-гігієнічні) – покликані 

обмежувати вплив негативних факторів на людину. За основу 

https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/aref_Krupa.pdf
https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/aref_Krupa.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages-85_95.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages-85_95.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÐºÑ�Ð°Ð½Ð´/Downloads/Modre_2014_1_16.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÐºÑ�Ð°Ð½Ð´/Downloads/Modre_2014_1_16.pdf
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кількісного виміру впливу на індивідуум беруться показники 

індивідуального довічного або річного ризику; 

− генетичні – покликані зберігати генофонд і обмежувати 

зростання частоти генетичних хвороб у першому і/або наступних 

поколіннях. Генетичні критерії безпеки є частиною індивідуальних, але з 

огляду на їхню особливу важливість виокремлюються в особливу групу; 

− соціальні – покликані обмежувати дію небезпечного фактора 

на групи індивідуумів. Потреба впровадження цього критерію була 

усвідомлена лише після виникнення низки значних аварій; 

− психологічні – відображають ступінь сприйняття або 

несприйняття суспільством або групою індивідуумів рівня техногенного 

або природно-техногенного ризику; 

− економічні – покликані забезпечувати сталий довготривалий 

економічний розвиток. Кількісним критерієм безпеки є величина 

економічного збитку при великих катастрофах (природних або 

техногенних), який призводить до дестабілізації економічної системи; 

− технічні – покликані обмежувати виникнення аварій і 

катастроф (наприклад, жорстке обмеження верхнього рівня ймовірності 

тяжкої аварії або обмеження на гранично припустиму кількість 

шкідливих і екологічно небезпечних речовин, що використовуються в 

технологічному процесі); 

− біологічні – покликані зберігати біорозмаїття видів (наприклад, 

у Нідерландах не допускається зменшення видового розмаїття понад 5 

%). Іншим критерієм, який пропонується до використання, є обмеження 

на відносне зменшення кількості осіб, чутливих до фактору впливу; 

− екологічні – покликані обмежувати негативний вплив 

екологічних процесів з метою збереження структурної стійкості 

екосистем. Одним зі способів впровадження екологічного критерію 

безпеки є виявлення слабкої ланки даної екосистеми; 
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− ландшафтні і географічні – критерії, що обмежують 

негативний екологічний вплив на водозбірні басейни, ґрунти та інші 

географічні елементи; крім того, в просторі кліматичних параметрів 

виділяють заборонені та прийнятні області; 

− ресурсні – покликані обмежувати і регулювати інтенсивність 

використання відновлюваних і невідновлюваних природних ресурсів; 

− політико інформаційні – передбачають інформованість та 

участь населення в процесі ухвалення рішень щодо потенційно 

небезпечних технологій, доступ до будь-якої інформації щодо цих 

технологій; 

− моральні й правові – покликані формувати нові моральні 

категорії і цінності, пов'язані з розумінням необхідності подальшого 

існування цивілізації. 

Оцінка екобезпеки територіального природно-соціального 

комплексу заснована на порівнянні природних і техногенних 

(виробничих) потенціалів території: 

І = Те,                  

(1) 

де І - природоємність виробництва території, тобто сукупність обсягів 

господарського вилучення і ураження місцевих відновлюваних ресурсів, 

включаючи забруднення середовища й інші форми техногенного 

гноблення реципієнтів, у тому числі і погіршення здоров’я людей; 

Те - екологічна техноємність території - узагальнена характеристика 

території, що відбиває самовідбудовний потенціал природної системи. 

 

Це означає, що сукупне техногенне навантаження не повинне 

перевищувати самовідбудовного потенціалу природних систем 

території. 
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Ступінь напруженості екологічної обстановки території оцінюється 

кратністю перевищення ЕТТ (екологічна техноємність території): 

Ке =
1

Те
,        (2) 

Якщо Ке= 0,3 - обстановка оцінюється як благополучна Ке= 1 чи 

більше 1, Ке = 2 – критична Ке =10 – вкрай небезпечна. 

 

Екологічна техноємність території (Те) є тільки частиною повної 

екологічної ємності території. 

Повна екологічна ємність території визначається: 

− обсягами основних природних резервуарів - повітряного 

басейну, сукупності водойм і водотоків, земельних площ і запасів 

ґрунтів, біомаси флори і фауни; 

− потужністю потоків біохімічного круговороту, які оновлюють 

вміст цих резервуарів - швидкістю місцевого масо-і газообміну, 

поповнення обсягів чистої води, процесів ґрунтоутворення і 

продуктивність біоти. 

Якщо трьом компонентам середовища - повітрю, воді і землі 

(включаючи біоту екосистем і сукупність реципієнтів) приписати 

відповідно індекси 1, 2 і 3, то Те (ЕТТ) може бути обчислена за 

формулою: 

Т = Еі ∙ Хі ∙ tі (і = 1,2,3),                  

(3) 

де Т – ЕТТ, виражена в одиницях масового техногенного навантаження, 

умов. т/рік; 

Еі – оцінка екологічної ємності і-го середовища, т/рік; 

Хі – коефіцієнт варіації для природних коливань вмісту основної 

субстанції в середовищі; 
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tі – коефіцієнт переведення маси в умовні тонни (коефіцієнт 

відносної небезпеки домішок), умов. т/рік. 

Екологічна ємність кожного з 3-х компонентів середовища 

розраховується за формулою: 

E = V ∙ C ∙ F,                 (4) 

де V – враховує розмір території, площу чи об’єм ( км2, км3); 

C – вміст головних екологічних субстанцій у даному середовищі 

(т/км2, т/км3), наприклад СО2 у повітрі чи щільність розподілу біомаси 

на поверхні землі; 

F – швидкість кратного відновлення об’єму чи маси середовища 

(години -1). 
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імені Ігоря Сікорського 

Економічна ефективність заходів щодо оздоровлення 

навколишнього середовища в першу чергу оцінюється за критерієм 

підвищення ефективності суспільного виробництва. 
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Проектований і планований комплекс природоохоронних заходів 

повинний забезпечувати досягнення двох цілей: 

1) дотримання нормативних вимог до якості навколишнього 

середовища, що відповідають інтересам здоров’я людей і охорони 

середовища з урахуванням перспективних змін, обумовлених розвитком 

виробництва і демографічних зрушень; 

2) одержання максимального народногосподарського економічного 

ефекту від поліпшення стану навколишнього середовища, заощадження і 

більш повного використання природних ресурсів. 

Ступінь досягнення вищезгаданих цілей визначається за 

допомогою показників загального екологічного і соціально-

економічного результатів чи ефектів природоохоронних заходів. 

Економічні результати природоохоронних заходів полягають у: 

− економії чи запобіганні втрат природних ресурсів; 

− живої та упредметненої праці у виробничій і невиробничій 

сферах народного господарства, а також у сфері особистого споживання, 

що досягаються завдяки їхньому здійсненню. 

Іншими словами можна сказати, що економічним результатом 

природоохоронних заходів є сума таких величин: 

− відверненого економічного збитку від забруднення 

навколишнього середовища, тобто не виробничих, завдяки зменшенню 

забруднення навколишнього середовища, витрат у матеріальному 

виробництві, невиробничій сфері і витрат населення; 

− приросту економічної (грошової) оцінки природних ресурсів, 

що заощаджуються за рахунок реалізації природоохоронних заходів; 

− приросту грошової оцінки реалізованої продукції, одержаного за 

рахунок повної утилізації сировинних, паливно-енергетичних і інших 

матеріальних ресурсів в результаті здійснення природоохоронних 

заходів. 
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Загальний економічний ефект від скорочення захворюваності 

населення завдяки запобіганню чи зменшенню забруднення: 

1. Запобігання втрат чистої продукції за час хвороби трудящих, 

зайнятих у матеріальному виробництві: 

 

Ечп = Ч × Б (Р2 – Р1), 

(

(1) 

 

де Ечп – середній розмір чистої продукції на 1 чол./ день;  

Б – кількість трудящих, що взяли лікарняні аркуші;  

Р1, Р2 – середньорічний час хвороби до і після проведення 

природоохоронних заходів. 

2. Скорочення суми виплат з фондів соціального страхування за 

період тимчасової чи постійної непрацездатності людям, що занедужали 

в умовах забруднення навколишнього середовища: 

 

Ес = Бн × Вн (Р2 – Р1), 

(

(2) 

де Бн – кількість хворих людей протягом року, чол. 

Вн – середній розмір виплати по непрацездатності на 1 день хвороби, 

грн. 

3. Скорочення витрат у сфері охорони здоров’я на лікування 

трудящих від хвороб, викликаних забрудненням навколишнього 

середовища: 

 

Ео.з.=(Ва × Ба × Да) + (Вс × Бс × Дс), 

(

(3) 

 

де Ва, Вс – середні витрати в сфері охорони здоров’я на лікування 

протягом 1 дня хворого в стаціонарі чи амбулаторії, грн; 

Ба, Бс – кількість хворих, що лікувалися впродовж року, чол.; 
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Да, Дс – середня кількість днів хвороби одного хворого в тих самих 

умовах. 
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Природоохоронна діяльність у корпораціях звичайно починається з 

формулювання загальних підходів керівництва до вирішення 

природоохоронних проблем і проголошення основних положень 

природоохоронної політики, які конкретні корпорації мають намір 

проводити у тривалій перспективі. Це доцільно робити у вигляді 

публічних заяв ("меморандумів", "декларацій", "хартій"), а також у 

вигляді заяв про підтримку і приєднання до документів, що 

випускаються різними громадськими організаціями, наприклад 

"зеленими" рухами, асоціаціями підприємців і промисловців, 

торговельними палатами чи місцевими органами влади. 

Прийняття таких публічних заяв не досягне своєї мети, якщо за 

ними не буде реальної діяльності і конкретних результатів. Тому дуже 

важливо, щоб уся наступна за такими заявами робота була орієнтована 

на досягнення визначених і конкретних результатів. 
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Для підприємств, що прагнуть зайняти стійке становище в галузі, 

першочерговим організаційно-управлінським завданням і формування 

чіткого уявлення про те, якими методами воно має намір забезпечити 

досягнення мети, як будуть зважуватися конкретні природоохоронні 

проблеми, визначатися перспективи розвитку корпорації. 

У результаті оптимальне планування діяльності корпорації в усіх 

сферах діяльності, включаючи природоохоронну, стає найважливішою 

управлінською функцією, від вирішення якої значною мірою залежить 

успіх усієї діяльності корпорації в цілому. Планування варто починати 

буквально з перших кроків створення і становлення корпорації, 

фактично зі стадії проектування. 

При цьому, слід виділити ряд таких важливих етапів: 

− по-перше, формулювання головних стратегічних і тактичних 

цілей і завдань, що стоять перед підприємством, у цьому випадку 

природоохоронних, створення ефективних систем управління і 

контролю, моніторингу, за які відповідають спеціалізовані служби, у 

тому числі й екологічні підрозділи; 

− по-друге, розробка основних функціональних обов'язків усіх 

підрозділів корпорації, включаючи й екологічний, із переліком 

конкретних виконавців і відповідальних за реалізацію прийнятих 

рішень; 

− по-третє, раціональний розподіл основних обов'язків і 

службових функцій серед керівного складу корпорації, що багато в чому 

визначає успіх у роботі корпорації. 

Для оптимальної організації природоохоронної діяльності на 

підприємстві необхідно взяти до уваги кілька основних положень, що 

створюють управлінську цільову основу діяльності у сфері вирішення 

природоохоронних проблем, специфічних для кожної конкретної 

корпорації: 
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− забезпечення відповідності планованих заходів чинному 

законодавству і контроль за дотриманням цих норм; 

− проведення природоохоронних заходів має бути забезпечене 

відповідною матеріальною базою, фінансуванням, необхідними 

ресурсами і виправдовувати витрачені зусилля в довгостроковому 

аспекті як економічно, так і соціально; 

− організацію і проведення заходів, включаючи й природо-

охоронні, рекомендується починати з таких, які можуть принести 

швидкі практичні і реальні результати, що, як правило, користуються 

загальною підтримкою з боку як персоналу корпорації, так і місцевої 

громадськості і приносять позитивні наслідки. 

На підставі результатів попереднього аналізу варто розробити 

декілька альтернативних планів господарської діяльності, включаючи і 

так звані "зелені" бізнес-плани, що дають змогу визначити найбільш 

ефективні підходи, можливості впровадження прогресивних технологій, 

а також забезпечити сумісність усіх напрямків виробничої діяльності і 

відповідних технологічних ділянок. Таким чином створюються умови, за 

яких планові, контролюючі, інформаційні й інші управлінські підрозділи 

будуть здатні враховувати не тільки економічні, фінансові, технологічні 

й інші суто виробничі фактори, а також і природоохоронні заходи. 

Є безліч підприємств, середніх і дрібних, які незважаючи на 

обмеженість наявних у їхньому розпорядженні матеріальних, 

фінансових та інших ресурсів зуміли взяти курс на впровадження 

екологічного менеджменту. Організований цими корпораціями випуск 

екологічно чистої продукції гарантує їм стійкий збут своєї продукції як 

на національних, так і міжнародних ринках. Корпорації, що займаються, 

наприклад, виробництвом косметичних засобів і продуктів харчування з 

використанням тільки натуральних компонентів, незмінно домагаються 
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серйозних комерційних успіхів і займають у цілому лідируючі позиції у 

відповідних галузях. 

Крім випуску екологічно безпечної продукції усе більше 

підприємств орієнтуються на "екологізацію" всіх аспектів виробничої 

діяльності, створюючи, таким чином, нову "зелену ідеологію" у пошуках 

засобів забезпечення собі твердих позицій в конкурентній боротьбі, 

завоювання довіри з боку покупців продукції, постійної клієнтури, 

інвесторів і широкої громадськості. 

Серед заходів, які можна запропонувати керівникам корпорацій, 

можна виділити такі: 

− сформулювати і прилюдно оголосити про те, що підприємство 

має намір активно проводити політику охорони довкілля і 

співпрацювати з усіма організаціями, які дотримуються таких же 

загальних цілей, що ця політика має довгостроковий, стратегічний 

характер і підприємство буде неухильно проводи її в майбутньому; 

− у процесі реалізації поставлених цілей і завдань на підприємстві 

потрібно створити оптимальні системи управління, включаючи контроль 

якості, підвищення відповідальності за проведення природоохоронних 

заходів і неухильне дотримання встановлених законами нормативів; 

− ознайомити весь персонал корпорації з основними напрямками 

природоохоронної діяльності, запланованими заходами і конкретними 

завданнями, що стоять перед співробітниками виробничих ділянок і 

допоміжних служб з підвищення ефективності роботи у 

природоохоронній сфері; 

− виділити на проведення всіх організаційно - управлінських 

заходів, пов'язаних із природоохоронною діяльністю, необхідні ресурси і 

забезпечити відповідну підтримку з боку керівників усіх рівнів; 

− організувати на підприємстві екологічну підготовку і 

підвищення кваліфікації, періодичне проведення екологічних ревізій і 
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посилити контроль процесів та систем, пов'язаних з істотними впливами 

на навколишнє середовище; 

− забезпечити облік усього нового, що з'являється у природо-

охоронній сфері й уважно розглядати можливості швидкого 

впровадження інновацій на всіх технологічних ділянках корпорації. 

Одним з основних критеріїв, при розробці системи екологічних 

заходів є відповідність практичної діяльності вимогам стандарту ISO 

9001. 

Для впровадження вимог стандарту ISO 9001 необхідне виконання 

таких вимог: 

− документація системи якості відповідає вимогам вибраного 

стандарту; 

− практична діяльність підприємства відповідає документації (а 

отже і вимогам стандарту). 

− Розробка системи якості складається з: 

− розробки документації системи якості; 

− приведення практичної діяльності підприємства у відповідність 

до вимог стандарту. 

Для забезпечення відповідності практичної діяльності 

підприємства необхідно, в першу чергу, проаналізувати її поточний стан 

у відповідності до вимог стандарту. Це може бути зроблене чи шляхом 

безпосереднього аналізу його змісту, чи через заповнення опитувальних 

анкет, в яких міститься перелік питань для аналізу відповідності 

окремим пунктам стандарту (такі анкети можуть бути надані 

підприємству консалтинговою організацією чи органом з сертифікації). 

За тими пунктами, де поточна діяльність не відповідає вимогам 

стандарту, необхідно чітко спланувати її удосконалення. 
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Зростання рівня паливно-енергетичної незалежності країни є 

однією із стратегічних цілей державної енергетичної політики України. 

Разом з тим, існують певні негативні тенденції, що спостерігаються в 

системі традиційної енергетики. Вони з ряду причин пов’язані з 

проблеми забезпеченості вуглеводневими паливно-енергетичними 

ресурсами держави. Це створило передумови необхідності розвитку 

окремих сегментів альтернативної енергетики. 

За такої ситуації надзвичайно актуальним для нашої країни постає 

питання видобування та використання поновлюваних джерел енергії, 

одним з яких є біогаз. Енергія, отримана з біогазу, належить до 

відновлюваної, оскільки походить з органічного відновлюваного 

субстрату, що надає ще більшого значення виробництву газу на 

біогазових установках. 

Побутові відходи, що представляють собою суміш органічних 

речовин різного походження, є нічим іншим як висококалорійним 

паливом, що не поступаються за енергетичними показниками 

традиційному бурому вугіллю [1]. Отримуючи енергію зі сміття 
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одночасно вирішується проблема утилізації твердих побутових відходів 

(ТПВ). 

Паливо, що отримується із звичайного сміття, буває: 1) газоподібне 

(біогаз, який містить метан); 2) тверде; 3) рідке. 

У даний час в різних країнах створюються сміттєпереробні заводи, 

обладнані спеціальними сховищами, облаштованими для правильного 

зберігання твердих побутових відходів з метою отримання з них біогазу. 

Однак, низькокалорійне газоподібне паливо погано піддається 

транспортуванню, і тому воно, як правило, використовується 

безпосередньо на місці його видобутку для виробництва теплової та 

електричної енергії. 

Одним з основних способів видалення ТПВ у всьому світі 

залишається їх захоронення у при поверхневому геологічному 

середовищі. В цих умовах відходи піддаються інтенсивному 

біохімічному розкладанню з утворенням звалищного газу (біогазу) [2-7]. 

До основних компонентів біогазу відносять не тільки парникові гази 

(метан та діоксид вуглецю), але і такі токсичні сполуки як оксид 

вуглецю, оксиди азоту, сірководень, діоксид сірки [8, 9]. В процесі 

термічного впливу і загоряння відходів виділяються канцерогенні 

сполуки, – бензол, бензапірен. Емісія звалищних газів, що надходять у 

навколишнє середовище, має негативні ефекти як локального, так і 

глобального геоекологічного характеру. 

В результаті анаеробного (розкладання органічної фракції відходів 

із загальної кількості метану, який щорічно надходить в атмосферу, 

40...70 % утворюється в результаті антропогенної діяльності, причому 20 

% з них припадають на об’єкти захоронення ТПВ. Підраховано, що з 

однієї тонни ТПВ утворюється близько 200 м3 біогазу. При цьому перші 

15...20 років при розкладанні однієї тонни ТПВ виділяється до 7,5 м3 

біогазу на рік. Надалі інтенсивність виділення біогазу різко 

скорочується. 
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В залежності від вмісту метану біогаз має питому теплоту згоряння 

в межах 3600...4800 ккал/м3, що відповідає 50 % теплоти згоряння 

природного газу. У середньому теплота згоряння біогазу становить 

4200 ккал/м3. По теплоті згоряння 1 м3 біогазу еквівалентний: 0,8 м3 

природного газу, 0,7 кг мазуту або 1,5 кг дров. 

Біогаз є однією з причин спалаху ТПВ на полігонах і звалищах. 

При вмісті в повітрі від 5 до 15 % метану і 12 % кисню утворюється 

вибухонебезпечна суміш. Контролювати ж концентрацію метану та 

інших компонентів біогазу можна за допомогою газоаналізатора, який 

детально розглянутий та описаний у роботі [10]. 

Біогаз має також негативний вплив на рослинний покрив, 

пригнічуючи рослинність на прилеглих до полігонів ТПВ площах 

(механізм впливу пов’язаний з насиченням біогазом порового простору 

ґрунту і витісненням з нього кисню). 

Біогаз відноситься до числа газів, що створюють «парниковий 

ефект» і впливають на зміну клімату Землі в цілому. «Рамкова конвенція 

Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату» зобов’язує країни – 

учасниці мінімізувати викиди в атмосферу парникових газів, таких як 

метан і діоксид вуглецю. У зв’язку з цим зменшення викидів біогазу в 

атмосферу забезпечує не тільки поліпшення екологічної ситуації 

навколо полігонів ТПВ, але і сприяє виконанню Україною своїх 

міжнародних зобов’язань. 

Спалювання відходів вимагає дорогих систем очищення, тому 

більш широко поширене у всьому світі полігонне захоронення ТПВ [11]. 

Основна перевага технології захоронення – простота, порівняно невеликі 

капітальні і експлуатаційні витрати, і відносна безпека. 

Біогаз виникає внаслідок розкладання органічної субстанції 

бактеріями [12-14]. Різні групи бактерій розкладають органічні 

субстрати, які складаються переважно з води, білка, жиру, вуглеводів і 

мінеральних речовин на їх первинні складові – вуглекислий газ, 
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мінерали і воду. Як продукт обміну речовин при цьому утворюється 

суміш газів, яка отримала назву біогаз. Горючий метан (СН4) становить 

від 5 до 85% та є основною складовою біогазу, а отже і основним 

енергомістким компонентом. 

Такий природний процес розкладання можливий лише, як вже 

зазначалося вище, в анаеробних умовах у спеціальних біогазових 

установках. Енергія, яка звільняється внаслідок анаеробного процесу, не 

втрачається та внаслідок життєдіяльності метанових бактерій вона 

перетворюється на молекули метану. 

Сутність процесу отримання біогазу полягає в розкладанні біомаси 

під впливом трьох видів бактерій: гідролізних, кислото утворюючих, 

метано утворюючих. 

Весь цей складний комплекс перетворень здійснює велику 

кількість мікроорганізмів – до декількох сотень видів. З них 

переважаючими є гідролітичні, бродильні, синтрофні і метанові групи. 

Кількісний та якісний склад мікроорганізмів сильно залежить від складу 

бродильних органічних речовин і умов, які створюються в 

навколишньому середовищі. 

Енергоємність біогазу безпосередньо залежить від концентрації в 

ньому метану. Метан безбарвний, нетоксичний газ, він легше за повітря, 

не має запаху. При спалюванні метану утворюється двоокис вуглецю та 

водяна пара. При вмісті в біогазі понад 60 % метану біогаз вважається 

дуже цінним паливом. 

Отже, значні перспективи отримання та подальшого використання 

біогазу має технологія переробки ТПВ на полігонах їх захоронення, 

оскільки при цьому може бути досягнута додаткова енергетична вигода, 

збільшення паливно-енергетичного потенціалу та енергетична 

незалежність України. Окрім того, активне видобування звалищного 

газу сприяє поліпшенню екологічного стану навколишнього 

середовища.   
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СЕКЦІЯ 8. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА 

ЕНЕРГІЇ 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ 

ДВИГУНІВ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ ТОКСИЧНОСТІ 

Градова Є.О. 

асистент кафедри автомобільного транспорту 

Криворізький національний університет 

Cтрімка урбанізація міст та збільшення чисельності населення 

призводить не тільки до зміни концепції планування інфраструктури, а 

ще до кількості автомобілів на шляхах, а разом із цим зростає кількість 

шкідливих викидів. Сьогодні, автомобіль є основним джерелом 

техногенного забруднення навколишнього середовища. Тому, до 

конструкцій сучасних автомобілів треба висувати більш жорсткі 

екологічні нормативи. 

У відпрацьованих газах містяться більше 100 шкідливих сполук в 

тому числі канцерогени, які умовно можна поділити на 6 основних груп, 

кожна з яких негативно впливає на здоров’я людини та навколишнє 

середовище.  



290 
 

Так відпрацьовані гази містять: вуглекислий газ, оксиди азоту, 

чадний газ, сполуки сірки, важкі метали, бензапірен, сполуки вуглецю та 

свинцю. Наприклад, чадний газ потрапляючи у легені та кров людини 

викликає кисневе голодування, і, як наслідок смерть; а ось велика 

кількість оксиду азоту здатна спричинити набряк слизових оболонок 

дихальних шляхів, набряк легенів чи взагалі крововиливи та розриви 

альвеол. Не менш небезпечний бензапірен, адже це дуже токсичний 

канцероген, що призводить до мутації, який при потраплянні в організм 

не виводиться, а лише накопичується. Тобто він здатен викликати 

онкологічні захворювання та мутаційні відхилення у майбутніх 

дітей.Сірчастий газ вражає органи дихання та змінює склад крові, окрім 

цього погіршує імунітет та порушує білковий обмін речовин в організмі. 

Істотний негативний вплив відпрацьовані гази мають на 

екосистему. Серед основних наслідків можна виділити: зміна хімічного 

складу ґрунтів та водних об’єктів, теплові зміни навколишнього 

середовища, підвищені шумові та вібраційні рівні, зменшення 

врожайності та збільшення захворюваності серед людей та тварин. 

З метою захисту та охорони атмосферного повітря від впливу 

відпрацьованих газів, науковці та провідні світові компанії працюють 

над створенням «екологічно чистих» видів транспорту та заміни 

класичного пального на водень, метанол та біометан. 

 Окрім цього, низка розвинутих країн ЄС та світу, на 

законодавчому рівні затвердили заборону експлуатації автомобілів із 

ДВЗ. Так, головними учасниками «зеленої гонки» є Нідерланди, 

Німеччина, Норвегія, Індія, Велика Британія, Франція та Китай. На 

початку жовтня 2019 року уряд Ізраїлю зробив заяву про відмову від 

«класичних авто» та перехід на електрокари і гібриди, а також 

вантажівки,що працюють на природному газі. А це значить, що 

припинення продажу автомобілів із бензиновими та дизельними 
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двигунами, стане справжньою революцією в житті людини, та 

суспільства. 

Підвищити рівень екологічної безпеки транспортних систем міст і 

країни в цілому можливо не лише за рахунок імпорту якісних 

нафтопродуктів, а й налагодивши власне виробництво альтернативних 

та екологічно безпечних моторних палив. 

А що ж таке «альтернативне пальне»? Де його беруть та з чого 

виготовляють? Відповідь дуже проста. Альтернативні види пального – 

це рідке, тверде або газове пальне, яке виготовляється із нетрадиційних 

джерел та енерговмісної сировини. Види пального, що відносяться до 

альтернативних, незалежно від первинної сировини з якої їх 

виготовляютьумовно можна поділити на рідкі та газові.  

Альтернативні види рідкого пального це горючі рідини отримані 

шляхом переробки твердих видів пального (торфу, сланцю, вугілля); олії 

та спирти отримані шляхом переробки біологічної сировини; горючі 

рідини отримані від переробки промислових відходів, стічних вод та 

інших відходів промислового виробництва; палива, що отримані з 

нафтових продуктів та конденсатів, що видобувають із непромислових 

родовищ.  

До альтернативних видів газового пального відносять метан, 

отриманий внаслідок підземної газифікації та спалювання підземних 

пластів; газ, що отримують внаслідок переробки твердого палива 

(кам’яного та бурого вігулля), біологічної сировини та промислових 

відходів; газ, що міститься у газонасичених водоймищах та болотах, та  

видобутий із природних газових гідрантів. 

Сьогодні в Україні  виробництво альтернативних видів пального 

не є пріоритетним, незважаючи на наявністьбіологічної сировини та 

рівня розвитку промислових підприємств. А це дало б змогу частково 
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задовольнити потреби населення, як побутових споживачів, так і 

реалізації біометану на заправних станціях в якості моторного пального. 

Таким чином, враховуючи значний потенціал для виробництва 

альтернативних видів моторного пального, при відповідному 

фінансуванні та підтримці з боку держави, виникає можливість не тільки 

впровадити високоефективні енергозберігаючі технології в традиційну 

енергетику України, а й скоротити негативний вплив на здоров’я 

людини та навколишнє середовище, а це найцінніше, що кожен із нас 

має! 
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Background information 

The rapid development of highway construction has greatly improved 

socio-economic growth and people's living standards, and the safe and 

efficient operation of highway transportation network is the basis for ensuring 

the sustained growth of economy. Snow and ice on the road reduce the 

adhesion coefficient of vehicle tires to the road, according to relevant data, the 

adhesion coefficient of road surfaces with soft snow is 0.20-0.40, and the 
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adhesion coefficient of road surfaces with compacted snow is 0.15-0.5, the 

adhesion coefficient of icy roads is only 1/8-1/4 of that of dry roads[1]. 

Reduced adhesion of road makes the driving stability and braking of the 

vehicle worse, especially, when the "black ice" phenomenon is formed on the 

asphalt road, it is difficult for the driver to detect in time, which seriously 

affects the safety of vehicles and leads to a lot of traffic accident. Preventing 

snow and icing on roads, removing snow and ice quickly, reducing the 

incidence of road traffic accidents, and improving the capacity and safety of 

roads in snow and ice weather have become the primary work of road 

maintenance departments in winter. 

Presentation of the material 

In the 1930s, the United States began to use rock salt (mainly composed 

of sodium chloride) to remove snow from roads. Subsequently, various 

countries successively adopted chloride salts for snow melting and deicing on 

roads[2]. In early Japan, sun salt (mainly sodium chloride) was used as the 

icing salt, in the late 1990s, calcium chloride was partially used[3]. The 

chlorine salts with the ability to remove snow and ice in various countries 

mainly include sodium chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2), magnesium 

chloride (MaCl2) and potassium chloride (KCl), etc. At first, such salts that 

can reduce the freezing point of snow and ice are called " deicing salt". So far, 

chloride-based deicing salts have still occupied a dominant position in road 

deicing fields, and their usage amounts to more than 90%, especially sodium 

chloride and calcium chloride are the most widely used[4]. Initially, when 

using salt to melt snow and ice on roads, transportation departments usually 

sprayed a single component of solid chloride salt on roads. As people 

continue to understand the chloride deicing salts, and pay more attention to 

economy, operability and environmental protection safety, researchers from 

various countries have begun to develop compound deicing salt. 
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The research and development of the new road deicing salt is basically 

carried out in two aspects. First, in order to ensure the efficient snow melting 

and deicing ability of the deicing salt, the optimization and improvement of 

the deicing salt is carried out with the low-cost chlorine salt material as the 

main component. Secondly, for the sake of environmental protection and 

safety, we seek for non-chlorine deicing salt with the ability to melt snow and 

ice, and strive to develop the deicing salt that are non-corrosive to 

transportation facilities and environmentally friendly. Robert A Hartley added 

carbohydrates and phosphates to the chloride salt to prepare a low-corrosion 

snowmelt[5]. Japanese researchers have improved calcium chloride deicing 

salt, the main components are calcium chloride, magnesium sulfate, 

magnesium chloride, phosphate, and soluble potassium. Based on chlorine 

salts, Zhang Jingya developed kcl-mgcl2-lux series deicing salt. Among them, 

Lux is a compound with low melting point and high permeability composed 

of urea, calcium ammonium nitrate, magnesium ammonium nitrate and 

hydrophilic surfactants[6]. The addition of Lux has certain fertilizer effect on 

plants, which makes up for the harm of chloride ions and thus reduces 

environmental pollution. Wang Xiaoguang took chloride salts such as calcium 

chloride, magnesium chloride and potassium chloride as the main 

components, compounded corrosion inhibitors, phosphate, sodium gluconate, 

zinc sulfate, thiourea, sodium silicate, sodium molybdate and sodium 

tungstate, to prepare PSA series deicing salt, which has a fast melting rate and 

a certain degree of corrosion prevention[7]. 

The improved technology of deicing salt based on chlorine salt has 

improved the efficiency of snow melting, and has reduced the corrosion of 

steel bars and the destruction of plants around the road to different degrees, 

however, the harm of chloride ion (Cl-) still cannot be effectively dealt with. 

In order to eliminate the harm of chloride ions in the chloride salt, in the 

1980s, the American DOT company first developed the non-chlorine deicing 

salt, calcium magnesium acetate (CMA), its raw materials used were derived 
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from cellulose wastes and limestone containing magnesium carbonate, CMA 

reduced the impact on the environment, but failed to be widely used due to 

high production[8]. Zhang Liangquan prepared CMA by direct reaction of 

glacial acetic acid and dolomite (Ca/MgO), and studied the influence of 

production process parameters on deicing salt, and proposed the appropriate 

process parameters and applicable environment (above -5°С) of CMA[9]. 

With the continuous research of CMA, it is realized that CMA is usually 

produced by the reaction of dolomite (Ca/MgO) or limestone (Ca/MgCO3) 

with glacial acetic acid. Therefore, more researchers turn their research 

direction to the exploration of low-cost raw materials and simple production 

processes from the perspective of cost saving and resource saving. Xu 

Yingmei made low-cost CMA by reacting acetic acid waste liquid (wood 

vinegar solution) and dolomite powder, its preparation process is simple and 

effective, and biomass waste is effectively used[10]. The produced CMA has 

less corrosion to metals and low damage to plants, its ice melting capacity 

reaches 91% of sodium chloride. On the basis of designing a method for 

treating furfural wastewater, Kou Yanqiu proposed a process for preparing 

CMA from acetic acid in furfural wastewater, and the effective component of 

the recovered CMA was determined to be above 80%[11]. Zhang Jugong 

discussed the technological conditions for preparing calcium acetate deicing 

salt using carbide slag as raw material [12]. 

The environmental protection characteristics of calcium and magnesium 

acetate have caused people's attention. Related studies have shown that the 

migration and ion exchange of acetate ions in the soil can precipitate trace 

metals, acetate ions can be decomposed into H2CO3 under the condition of 

water, and H2CO3 forms zinc carbonate and lead carbonate with zinc and lead 

in the soil, as a result, the concentrations of Cd, Cu, Zn, V, and Cr in water 

are reduced by the co-precipitation of calcite. Since the acetate ion can 

degrade in the environment, researchers have carried out a lot of research on 
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acetic acid deicing salt. Luan Guoyan prepared low cost, environmentally 

friendly deicing salt using acetic acid waste liquid and straw ash as raw 

materials, on the basis of CMA, potassium acetate was introduced as a snow 

melting material[13-15]. 

Conclusion 

The research and development of road deicing salt is mainly based on 

chloride salts. Chloride-based deicing salts are rich in resources, low in cost, 

and effective in melting snow, but with many disadvantages. In the process of 

improving chloride salt deicing salt, a large amount of research has only 

added corrosion inhibitors and plant promoters, which has alleviated the 

damage of deicing salt to road transportation facilities and surrounding 

ecology, but the toxicity caused by the continuous accumulation of chloride 

ions can not be effectively solved. Organic-based deicing salt mainly use 

acetic acids to remove ice and snow from roads. They are widely used due to 

their low freezing point, easy degradation, and low corrosion, but their cost is 

high. There are more studies on CMA deicing salt, and less exploration on the 

snow melting properties of other acetic acid substances. With the increasing 

emphasis on environmental protection, it is particularly important to develop 

a highly efficient, pollution-free, and low-cost environmentally-friendly road 

deicing salt based on acetic acid to replace the commonly used chlorine salt 

deicing salt. 
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Основними джерелами опромінення людини є природні 

радіонукліди навколишнього середовища. Встановлено, що активність 

природних радіонуклідів в будматеріалах на рівні 370 Бк кг-1 (що 

дорівнює середній активності земної кори), створює дозу 

опромінювання близько 1,0 мЗв рік1. Проживання в домах з такою 

концентрацією природних радіонуклідів в будівельних конструкціях 

створює дозу опромінювання людей, яка  приблизно дорівнює дозі від 

природного гамма-фону [1, 2]. 

Наявність радіонуклідів залежить від географічного місця 

розташування джерел видобутку – родовищ. Дослідники наводять такі 

факти: «Щебінь Орликовського (Полтавська область), Токовського, 

Мар’янського, Усть-Кам’янського (Дніпропетровська область) і 

Березовського (Житомирська область) кар’єрів має високу 

радіоактивність і згідно з будівельними і гігієнічними нормативами 

відноситься до III-IV класу будматеріалів, використання яких в 

житлобудівництві заборонене». 

З метою захисту від радіаційного опромінення встановлено 

максимальні значення допустимих доз опромінення. Важкий бетон для 

захисту від радіації служить для ослаблення впливу небезпечного 

випромінювання. У таблиці 1 представлено дію захисту бетоном від 

радіації [3, 4].  

Для покриття будівельних елементів, що піддаються 

випромінюванню, використовуються переважно ті, що містять 

розчинник або водоемульсійні епоксидні смоли та поліуретани, до яких 

пред'являються особливі вимоги щодо радіаційної стійкості і здатності 

до дезактивації.  

Таблиця 1 – Дія бетону для захисту від радіації 

Випромінювання 

 

Джерела 

випромінювання 

Вимоги до якості бетону для 

захисту від радіації 
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Рентгенівське 

випромінювання 

Рентгенівські 

прилади, лінійний 

прискорювач 

- звичайний бетон з pR ≥ 2,4 

кг / дм3 і товщиною близько 

300 мм 

Альфа-

випромінювання 

бета-

випромінювання 

Радіонукліди 

 

- товщина бетону повинна 

бути в мм 

Гамма-

випромінювання 

Ядерні реактори, 

радіонукліди, 

ядерні вибухи 

- висока щільність і / або 

- велика товщина 

Нейтронне 

випромінювання 

- високий вміст хімічно 

зв'язаної води 

- добавки у вигляді бору, 

кадмію або гафнію 

- висока щільність 

- велика товщина 

 

Необхідно враховувати вплив нейтронного випромінювання на 

властивості заповнювачів. По-перше, при поглинанні нейтронів ядрами 

атомів можливо вторинне у-випромінювання. Це особливо характерно 

для заліза. Тому залізний лом і руди не завжди можуть бути використані. 

В цьому відношенні кращий барит, не дає вторинної у-випромінювання. 

По-друге, нейтрони при зіткненні з ядрами атомів можуть порушити їх 

рівноважне положення в кристалічній решітці. При цьому можлива 

зміна обсягу і властивостей заповнювачів. Наприклад, при опроміненні 

кварцу нейтронами відбувається його аморфізація, супроводжується 

значним анізотропним розширенням, що може призвести до руйнування 

бетону.  

Основним будівельним матеріалом для захисту від радіаційного 

випромінювання є особливо важкі та гідратні бетони з високим вмістом 

хімічно зв'язаної води. Оскільки гідрати, що затримують потік 

нейтронів, містяться в цементному камені. Для підвищення 

ефективності доцільно гідратні бетони виготовляти на глиноземистому 

цементі, які зв’язують більшу кількість води, ніж портландцемент. 
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Барит - сірчанокислий барій - вельми поширений у природі мінерал 

білого кольору. Його щільність - близько 4500 кг/м3, межа міцності при 

стисненні - близько 50 МПа. Щільність бетону на баритовому 

заповнювачі сягає 3800 кг/м3. 

Магнетит, або магнітний залізняк,- слабоокислена залізна руда з 

щільністю близько 4500... 5000 кг/м3 і межею міцності при стисненні до 

200 МПа. Щільність бетону на піску і щебені з магнетиту становить 

близько 4000 кг/м3. 

Гематитові руди містять червоний залізняк (Fe2О3). Щільність 

гематиту - до 4300 кг/м3, а бетону на його основі - до 3500 кг/м3. 

Лимоніт, або бурий залізняк містить гідроксид заліза, тобто може 

бути засобом захисту від у-променів, так і від нейтронів. Щільність 

лимоніту - близько 3500 кг/м3, лімонитового бетону - 2600... 2800 кг/м3, 

який лише трохи важче звичайного, однак зв'язаної води в ньому може 

бути вдвічі більше. 

Зерновий склад заповнювачів підбирають з таким розрахунком, 

щоб як можна більше наситити бетон важким заповнювачем. Бетонні 

суміші на особливо важких заповнювачах значною мірою схильні до 

сегрегації, розшарування. Тому велике значення має щільність і в'язкість 

розчинної частини бетону. При переривчастому зерновому складі 

заповнювача іноді застосовують роздільне бетонування методом 

висхідного розчину [5-7]. 

Ряд гірських порід мають концентрацію радіації, яка перевищує 

допустиму норму в 370 Бк/кг. В теперішній час існують бетони із 

щебеню з радіацією 370 Бк/кг, також граніти з матеріалами, де 

радіоактивність вище допустимої. Тому потрібно використовувати не 

радіоактивну сировину, до таких відносять карбонатні породи та відходи 

їх переробки. Їх питома радіоактивність складає 10-30 Бк/кг. 
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Отримані результати в статті [7-10] показують, що карбонатні 

породи мають в 7-10 разів меншу радіацію.  

При сумісному помелі складових розчинів та бетонів і 

карбонатного наповнювача відбувається дезактивація радіоактивності 

суміші в 5-7 разів, що наведено в таблиці 2. Крім того міцність розчинів 

та бетонів на їх основі збільшується в 2,5 разів. 

Таблиця 2 – Зміна радіоактивності бетонів та способи їх 

приготування 

Спосіб приготування та склад бетону Радіоактивність бетону 

Бк/кт 

Бетон при звичайному способі 

приготування в складі пісок, цемент, 

щебінь, вода 

190-250 

Бетон при звичайному способі 

приготування в складі пісок, мелений 

карбонат, цемент, щебінь вода 

100-120 

Бетон при сумісному помелі піску, 

цементу та молотого карбонатного 

наповнювача з додаванням води та 

щебеню 

30-50 

 

Ведення радіаційного контролю будівельних матеріалів і об'єктів 

будівництва на технологічній основі дозволить уже на стадії 

проектування не лише оцінити радіаційний гамма-фон в приміщеннях 

будівель, але й шляхом обґрунтованого вибору конкретних 

технологічних рішень забезпечити зниження рівнів контрольованих 

радіаційних параметрів будівельних матеріалів і виробів нижче 

нормативних рівнів з урахуванням прийнятих економічних затрат. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ 

Ковальський В.П., доцент, 

Бурлаков В.П., аспірант, 

Ковальський А.В., студент, 

Вінницький національний технічний університет 

В Україні традиційно широко використовували природну 

мінеральну сировину і практично повністю забезпечували будівництво 

власними матеріалами. Однак слід зауважити, що відносно 

легкодоступні запаси природної сировини, які найчастіше представлені 

речовинами стабільної кристалічної структури, масово видобуваються 

сучасними високотехнічними засобами і знаходяться перед загрозою 

вичерпання [1-3]. 

Одним з практичних шляхів оновлення бази будівельної індустрії з 

мінімальними витратами є організація виробництва будівельних 

матеріалів з максимальним використанням техногенної сировини і 

впровадження ефективних технологій активації компонентів цементних 

композицій. 

Вторинна сировина кольорової металургії є великим резервом 

виробництва будівельних матеріалів. Шлам є основним техногенним 

продуктом алюмінієвої промисловості, кількість яких у відвалах 

обчислюється десятками мільйонів тонн [4]. 

Червоний бокситовий шлам утворюється як побічний продукт 

переробки основної сировини при виробництві алюмінію з бокситів. Як 

відомо, боксити являють собою гірську породу, що складається з 

гідроксидів алюмінію, оксидів і гідроксидів заліза, оксидів титана і 

мінералів кремнію [5-7]. 

На миколаївському глиноземному заводі щорічно утворюється 

близько 1,6 міл. т відходів у вигляді червоних шламів. Для зберігання 
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утворених відходів потрібно використати площу розміром 400  га 

прилеглих родючих чорноземів. 

Шламосховища негативно впливають на навколишнє середовище. 

Крім того, їх утримання вимагає достатніх витрат, які включаються в 

відпускну ціну глинозему і, отже, підвищують його вартість. Червоні 

шлами є високодисперсним матеріалом, що містить лужні 

гідроалюмінати, оксиди і гідроксиди заліза, титану, кальція, кремнію, 

вільну луг і домішки розсіяних елементів. 

Отже, бокситовий шлам характеризується рядом позитивних 

властивостей: високим ступенем дисперсності, сталістю хімічного 

складу, значним вмістом полуторних оксидів. Одним з перспективних  

напрямків використання шламів, як добавок при виробництві різних 

видів будівельних матеріалів. 

Характерною особливістю червоного шламу як компонента 

сировинної портландцементної суміші є наявність в ньому деякої 

кількості легуючих домішок (оксидів титану, фосфору, ванадію) та 

лугів, що мають певний вплив на процес формування клінкерних 

мінералів [7-9]. 

Заслуговує уваги, розроблені різноманітні склад бетону, в якому 

червоний шлам використовується як замінник частини цементу, піску і 

пігменту. При цьому морозостійкість вище, ніж у звичайних бетонів [10-

13]. 

Останнім часом все більшого значення набувають в'яжучі, що 

отримуються змішуванням різних в'яжучих один з одним і з деякими 

добавками. Це дозволяє отримувати композиції, що характеризуються 

спеціальними властивостями або властивостями, притаманними 

кожному компоненту. До неорганічних змішаних відносяться в'яжучі 

речовини, одержувані об'єднанням повітряних і гідравлічних в'яжучих з 

активними мінеральними добавками і шлаками при їхньому спільному 

помелі або після роздільного подрібнення. 
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Отже, на основі літературних джерел та попередньо проведених 

лабораторних досліджень встановлено, що лужна алюмоферитна 

складова бокситового шламу може бути використана в якості 

модифікатора золоцементного в’яжучого з комплексним характером 

впливу. При введенні шламу до складу в’яжучого підвищиться 

розчинність алюмосилікатного скла, що міститься у золі-винесення, за 

рахунок вмісту в червоному шламі лугів. 
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Серед важливих проблем життєзабезпечення населених пунктів в 

теперішніх умовах загострюються проблеми з дотримання 

експлуатаційної придатності підземних інженерних комунікацій. 

Переважна більшість підземних трубопроводів потребують реалізації 

невідкладних інженерно-технологічних заходів для антикорозійного 

захисту металоконструкцій і відновлення працездатного стану елементів 

комунікаційних систем. Щорічні середньостатистичні втрати металу 

внаслідок корозії підземних споруд складають від 2 до 4 % від його 



307 
 

початкової кількості з моменту експлуатаційного використання 

елементів інженерних систем [1, 2]. 

Для забезпечення належних умов експлуатації підземних 

інженерних мереж розроблені і використовуються системи заходів 

активного і пасивного захисту металоконструкцій від корозії. Серед 

різноманіття розроблених науковцями способів антикорозійного захисту 

металевих конструкцій найбільш ефективними і прогресивними є 

активні електрохімічні методи катодного і анодного захисту [2, 3].  

Активний метод антикорозійного захисту передбачає створення 

захисного потенціалу трубопроводу відносно навколишнього 

середовища. Системи катодного антикорозійного захисту трубопроводів 

від корозії створюються шляхом катодної поляризації за допомогою 

струму зовнішнього джерела. В утвореному електричному колі струм 

тече від позитивного полюса джерела струму через анод і ґрунт до 

трубопроводу, а з нього по кабелю повертається до негативного полюса. 

У результаті трубопровід, що є у схемі катодом буде захищеним від 

впливу корозійних процесів, а анодний заземлювач через протікання 

електрохімічних процесів поступово руйнується [2, 3].  

Одним із складових елементів систем катодного і анодного захисту 

є електроди-заземлювачі, для виготовлення яких використовуються різні 

види сталей. Довговічність таких систем залежить в першу чергу від 

самого конструкції електроду і підземних експлуатаційних умов захисту. 

Анодне заземлення є одним з основних елементів катодної установки, 

від його параметрів залежить ефективність і надійність захисту від 

корозії. Електроди для анодних заземлювачів виготовляють зі сталі, 

чавуну, залізокремнієвмісних сплавів або графіту. В середньому термін 

експлуатації електродів-заземлювачів дорівнює 7 - 10 років, після чого 

потрібно встановлювати нові, що також вимагає нових витрат металів 

[3]. 
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Результатом регулювання компонентних складів сировинних 

сумішей бетонів для прогнозованих умов експлуатації стало отримання 

штучного матеріалу з широким діапазоном електротехнічних 

властивостей. Так, при використанні у якості заповнювача 

формувальних сумішей металевих порошків був отриманий бетон 

електропровідний металонасичений (бетел-м) [5-7]. Одним з різновидів 

струмопровідних композиційних матеріалів придатних до використання 

у складі системи катодного захисту підземних інженерних мереж 

можуть бути активні елементи виготовлені на основі технологічних 

параметрів для бетелу-м. 

Струмопровідний композиційний матеріал отриманий з 

використанням традиційних мінеральних в’яжучих – портландцементи і 

діелектричного (кварцовий пісок) та струмопровідного (порошки 

металевих шламів) заповнювачів. Струмопровідний компонент 

представляє собою дрібнодисперсний металевий порошок з середнім 

розміром частинок 0.02 мм у вигляді пластинчатих і лузгоподібних 

форм. Середнє значення показника істинної густини металевого 

порошку становить 6760 кг/м3 , а показник насипної густини складає 

1310 кг/м3  . 

Струмопровідний композиційний матеріал для виготовлення 

активних елементів систем катодного захисту можна розглядати як 

дрібнозернистий бетон з мікрозаповнювачем. Суміш металевого 

порошку і мінеральне в’яжуче може розглядатись як єдине ціле – 

напівпровідникова паста. Активність мінерального в’яжучого і зміна 

водопотреб формувального розчину залежатимуть від вмісту важкого 

наповнювача. Дрібнодисперсний порошок металів завдяки значним 

показникам питомої поверхні (Sтип = (0.5÷2)×103 м2 /кг) і властивій йому 

високій гідрофільності буде призводити до збільшення водопотреб 

сировинної суміші [4, 5]. Матричну складову тіла виробів формує суміш 

в’яжучого і металевого порошку, а взаєморозподілення струмопровідної 
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пасти і внутрішнє мікроущільнення структури регулюється 

діелектричним заповнювачем – кварцовий пісок. 

Одним з основних експлуатаційних показників струмопровідних 

виробів з композиційного матеріалу для виготовлення активних 

елементів систем катодного захисту є його електротехнічні властивості. 

В результаті варіювання рецептурно-технологічних параметрів 

формувальних сумішей авторами в роботах [5-7] отримано вироби з 

широким спектром спеціальних властивостей. Аналізуючи результати, 

наведені в таблиці 1 цілком очевидними є твердження, що електричний 

опір збільшується по мірі втрати всередині структурної вологості 

матеріалу, при твердненні протягом 28 діб (завершення процесів 

гідратації в’яжучого). Зростання значення електричного опору для 

зразків з малою концентрацією електропровідного наповнювача 

пояснюється тим, що після завершення гідратації клінкерних мінералів 

відбувається також перекристалізація гельоподібних продуктів в 

з'єднання з більш вираженою кристалічною структурою [6-8]. 

 

Таблиця 1 – Результати дослідження електротехнічних властивостей 

виробів-моделей активних елементів систем антикорозійного захисту 

Серії 

зразкі

в 

Режими 

твердне-

ння 

зразків 

Об’ємний 

вміст 

металевого 

заповнювач

а 

Значення питомого електричного опору 

зразків через N діб після формування, 

Ом·см 

N=7 N=14 N=28 
після 

висушування 

1 

2 

3 

звичайні 

умови 

0.20 

0.30 

0.40 

10230 

3700 

745 

15212 

4350 

610 

17240 

7480 

540 

27500 

3880 

230 

4 

5 

6 

пропарю

вання 

0.20 

0.30 

0.40 

10120 

2950 

450 

14900 

3870 

520 

15010 

5750 

660 

18300 

3250 

195 
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Стабілізування електротехнічних властивостей зразків досягалось 

після завершення фізико-хімічних процесів гідратації в’яжучого і 

формування мікроструктури матеріалу. Отримання сталих значень 

електричного опору зразків досягається вилученням хімічно незв’язаної 

і структурної води методом висушування. Наряду з можливістю 

регулювання електрофізичних властивостей отримано вироби з 

задовільними фізико-механічними характеристиками [7-9]. Результати 

дослідження фізико-механічних властивостей зразків композиційного 

матеріалу наведено в таблиці 2.  

Відповідно до отриманих результатів, максимальні значення 

електрофізичних характеристик притаманні виробам з показниками 

об’ємної концентрації провідної фази 0,40. Разом з тим враховуючи 

вимоги механічних навантажень для виробів-моделей активних 

елементів систем катодного захисту цілком очевидним є достатність 

отриманих показників 

Таблиця 2 – Результати фізико-механічних досліджень зразків 

композиційного матеріалу 

Назва показників 
Режими 

твердне-

ння 

Значення показників для 

вмісту металевого 

заповнювача 

0.20 0.30 0.40 

Міцність зразків при 

стисненні, МПа 

звичайні 

умови 

29 

 

24 

 

14 

 

пропарюва

ння 

36 26 

 

18,5 

Водопоглинення виробів 

(пресовані суміші) за масою, 

% 

звичайні 

умови 

3.8 4.4 5.2 

пропарю-

вання 

3.0 3.6 4.4 
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міцності при стиску. Показники експлуатаційної придатності виробів з 

металонасиченого композиційного матеріалу залежать від вмісту 

провідникового компоненту. Використання в якості струмопровідного 

заповнювача стандартних металевих порошків, отриманих шляхом 

переробки металобрухту не завжди економічно доцільно. Очевидно, що 

перевага буде віддаватись металевим шламам, які є відходами 

виробництва  металообробних виробництв. Технологія виготовлення 

струмопровідних виробів в процесі рециклінгу металевих порошків – 

шламів металообробних виробництв призводить до скорочення вартості 

активних елементів в системах антикорозійного захисту в середньому на 

46 – 54 % порівняно з їхніми аналогами з металопрокату або вуглецевих 

композиційних матеріалів. Переробка відходів металообробних 

виробництв вирішує важливі екологічні проблеми. 

Висновки 

В результаті проведених досліджень зразків спеціальних бетонів 

підтверджено можливість використання струмопровідного 

композиційного матеріалу для виготовлення активних елементів систем 

катодного захисту підземних міських інженерних мереж від корозії. 

Варіювання рецептурно-технологічних параметрів виготовлення 

струмопровідних виробів дозволяє отримати зразки-моделі для систем 

катодного захисту з регламентованими характеристиками. В 

подальшому планується дослідити вплив хімічних добавок для 

отримання струмопровідного матеріалу з прогнозованими показниками 

довговічності експлуатації систем антикорозійного захисту. 
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Круглі форми в архітектурі використовувались ще з найдавніших 

часів. Первісні народи будували свої круглі курені з місцевих матеріалів, 

ескімоси будували іглу - своє літнє та зимнє житло. Стоунхендж 

кромлех, що складається з кількох кіл із велетенських каменів, юрти, 

яранги, вігвами також мають в основі окружність. Це доводить, що 

кругла форма більш раціональна, вона більш містка, конструкція проста 

та надійна, краще протистоїть ураганним вітрам, землетрусам та 

катаклізмам. 

Перші громадські будівлі, наприклад, храми мали купола та інші 

різновиди склепінних форм. З появою аркової конструкції в архітектуру 

увійшли окружності, кола, 

сфери та кругові циліндри. 

Спочатку в архітектурі 

використовувалися 

напівсферичні купола. Це 

означає, що межа арки 

представляла собою півколо, 

а купол - половину сфери. 

Наприклад, саме півсферичний купол має Пантеон - храм усіх богів  в 

Римі. 

З приходом доби готичної архітектури в XII столітті, круглі 

форми відігравали важливу роль. Так великі круглі форми з’являються 

на фасадах у вигляді круглого вітражного вікна - готична роза, 

розташована над входом собору. Малюнок палітурки побудований за 

принципом радіальної симетрії, і мерехтіння вітражного скла надають 

йому схожість з квіткою.  
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         Круглу форму має розетка - 

архітектурно-декоративна деталь у вигляді 

квітки, пелюстки якої розташовані за 

принципом радіальної симетрії. Розетка як 

елемент орнаменту з'явилася ще в добу античності. В архітектурі 

класицизму і ампіру розетками декорувалися кесони - заглиблення, 

найчастіше квадратне або багатокутне, на стелі чи на внутрішній 

поверхні арки, склепіння. 

Круглі форми все більше впроваджувалися в архітектурі. На 

даний момент актуальні та набирають все більшої популярності 

сферичні споруди, будівлі с круглими планами, циркульні фасади та 

круги в інтер’єрі. 

Круглі будинки поділяють на три основні типи: циліндричні, 

сферичні та купольні. Кругла форма приваблює людей психологічно: 

відсутність гострих кутів надає почуття спокою. Кругла форма значно 

знижує  зовнішній шум та зменшує відлуння всередині будівлі. 

Парусність таких споруд буде менша. 

Яскравим прикладом 

круглих форм в сучасній 

архітектурі є хмарочос AlDar HQ 

(Абу-Дабі, ОАЕ). Архітектори 

розглядали безліч варіантів 

природних форм, проте обрана 

була форма круглої раковини. 

Коло символізує раціональність, стабільність, єдність. У зв'язку з 

відсутністю початку і кінця лінії контуру,  його трактують також як 

символ нескінченності та досконалості. Геометрично бездоганний 

символ вказує на завершеність. 
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Культурний комплекс Kring (Сеул, Південна Корея) має одразу 

кілька кіл на фасаді, але в даному випадку домінуюча геометрична 

фігура виступає в ролі декоративного елемента, що відносить будівлю в 

цілому до органічного стилю 

архітектури. Оригінальним 

рішенням є вписування вікон в 

кола, а в інтер’єрі виділяється 

циліндричний скляний перехід, 

що з'єднує різні об'єкти на 

території комплексу. Традиційно 

круг в Китаї символізує Велику межу, зустрічається також в знаку Інь-

Ян.  

Останнім часом в архітектурі міст отримали поширення 

багатоповерхові житлові будинки у вигляді круглих веж. Переваги 

круглих веж полягають в тому, що вони залишають більше вільного 

простору, займана ними площа максимально використовується та виграє 

освітлення. Прикладом є відомі 61-поверхові вежі-близнюки Маріна-

Сіті, побудовані в Чікаго архітектором Голдбергом. 

 Круглу форму мають природні селища і міста, яких було немало 

побудовано в історії людства. Прихильники концепції «Круглого міста» 

спираються на те, що в минулому люди сиділи навколо вогнища, 

створювали більші громади для спілкування один з одним. Круг 

розглядався як божественний символ, ідеальна форма. 

Для будівництва оборонних споруд коло є  найбільш економною 

формою. На територіях, де ландшафт дозволяв, міста прагнули до 

круглих обрисів, навіть наявність пагорбів або річки не були для форми 

кола перешкодою. Кругла форма була пов'язана з мінімальною 

довжиною міських стін, що істотно заощаджує трудовитрати на їх 

зведення. Циркульну форму дуже просто створити на місцевості за 
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допомогою однієї досить довгої мотузки. Ця форма легко досягається, 

що також говорить про її економічність. 

     Аналізуючи форми планів ранніх міст, починаючи з Давнього 

Єгипту і Месопотамії, можна виділити дві форми планів: квадратні або 

прямокутні з чіткою прямокутною сіткою вулиць та кола з радіально-

кільцевої системою і центральною площею. 

Найдавніші міста Двуріччя мали колоподібну форму. Наприклад, 

майже правильний круглий план має стіна, що оточує храм в Тель-ель-

Обейді. До неправильної овальної форми наближаються зовнішні стіни 

древнього Ура. 

Округлі обриси має священна ділянка в Упі. Вже з цього переліку 

видно, що кругла форма планів є характерною для раннеєгипетських 

міст, а в містах Передньої Азії не тільки є поширеною, але і стійкою. 

В ХVI- ХVII ст. планування міст підпорядковувалося правилам 

фортифікації свого часу. Міста мали в плані форму кола, півкола, 

квадрата. По периметру розташовувалися оборонні рови і вали з 

бастіонами. Планування вулиць мало регулярний характер. В ХVII ст. в 

формі кола був спроектований план міста- фортеці Слуцька. 

В процесі історичного розвитку міст кругла форма часто 

втрачається та розчиняється у більш складних планах. Але ядро 

проявляє себе в системі транспортних комунікацій міста. Планувальна 

структура в такому випадку буде з декількома кільцями і радіальною 

схемою магістралей.  

В плануванні круглих міст необов'язково притримуватися 

характеру кільцевих планувальних структур всередині круглої форми 

міста. В історії містобудування є приклади поєднання круглої і 

квадратної форми плану. Місто Крістіансхауп (Данія) було  побудоване 

в XVII в. В його схемі прямокутна планувальна структура з двома 

взаємно перпендикулярними діагоналями. 
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Круглі міста прийшли до 

нас с глибокої  давнини. Це 

свідчить про те, що ця форма була 

найбільш вигідна для оборони 

поселень та їх подальшого 

зростання.  Схема форми плану визначає характер розвитку цього міста 

на тривалий період часу и вона не може бути  довільною або випадкової. 

На її основі можна передбачити та спрогнозувати подальшу перспективу 

еволюції міста. 

На сьогоднішній день круглі форми – це незвичайні і популярні 

рішення в архітектурі та містобудуванні. Застосовуючи круглі плани, 

сферичні форми архітектори створюють будівлі найбільш вигідні 

енергетично, економічно. Планування може мати різноманітні варіанти 

та максимально використовується кількість внутрішньої площі. Споруди 

виглядають оригінально та притягують погляд глядача. Крім того, 

задовольняються естетичні потреби людини – прагнення до 

досконалості, гармонії, природних форм. 
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Дизайн міського середовища – це дизайн синтезу містобудування, 

архітектури, ландшафту, пластичного і образотворчого мистецтва. Цей 

синтез відбувається при організації предметно-просторового середовища 

міста, коли предметне наповнення міського простору, обсяги 

середовищних об’єктів (будівель і споруд) та їх членування, габарити 

планувальних утворень і планшет ландшафту знаходяться в гармонійній 

ув’язці як між собою, так і з людиною [1]. 

Для того щоб краще зрозуміти що собою представляє поняття 

«дизайн міста», проаналізуємо основну категорію цього поняття - місто, 

міське середовище, образ міста, душа міста. Місто – це не тільки місце 

розселення людей, але й складана структура з функціональною 

організацією, що відповідає комплексу соціальних, науково-технічних, 

економічних, кліматичних та інших умов сучасності. Місто, як і його 

матеріальна культура тісно пов’язані поміж собою.Відбуваються 

процеси урбанізації та індустріалізації у зв’язку з більш швидким 

зростанням міст, а також інтенсивним розвитком всіх видів спілкування, 

збільшується чисельність міського населення. Місто має свою 

специфіку, відповідаючи принципам високого комфорту, його будові, 

щоб задовольнити вимогам економії часу: центр місць для праці, центри 

житлових районів, культурно-побутові установи і зони відпочинку 

створюють взаємопов’язану систему, яка розташовується навколо 

головної міської магістралі, паралельно з якою протягаються пішохідні 

алеї. Пішохідні шляхи, які пов’язують суспільні комплекси, сприяють 

формуванню живописних просторів і композиційних ритмів, створюють 

певний комплексний сюжет дизайнерського простору. Місто як цілісна 

містобудівельна система, компонентами якої являються взаємодіючі з 

оточуючим ландшафтом функціональні зони міського середовища – 
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території, виділені адміністративним або соціальним призначенням і 

об’єднані комплексом транспортних, інженерно-технічних, 

ландшафтноекологічних, композиційних, глядацьких, історико-

культурних та інших зв’язків. Місто являється не тільки архітектурним 

феноменом, твором будівельного та дизайнерського мистецтва, 

представляє собою соціокультурне утворення, заповнене різними 

формами життєдіяльності людей [2]. 

Основними елементами, за допомогою яких прийнято формувати 

комфортний дизайн міста, є малі і великі архітектурні форми. 

Адміністрації багатьох міст, в яких йде активне будівництво, розробили 

програми комплексного благоустрою громадських територій. Реалізація 

цих програм передбачає використання сучасних високоякісних малих і 

великих архітектурних форм та інших елементів комплексного 

благоустрою для проектування і реалізації найсміливіших дизайн-

проектів міського середовища. 

Предметно насичуючи середовище міста, формуючи так званий 

“містобудівний партер”, вуличні меблі й обладнання, вивіски і реклама, 

торгівельні вітрини, “суперграфіка” фасадів і дорожніх покриттів, 

скульптурні форми, панно та інші об’єкти монументально-

декоративного мистецтва та міського дизайну стають невіддільним 

компонентом просторового середовища сучасного міста, визначаючи 

багато в чому умови її комфортності, образно-художні якості, 

справляють істотний, часом, вирішальний вплив на враження від 

сприйняття, на формування образу не тільки окремого і конкретного 

архітектурного ансамблю, але в підсумку і міста загалом [3] (рис. 1).  
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Рис. 1 Дизайн-простір міської набережної,2008р. 

Архітектор:ConsortiumDaoust+WilliamsAsselinAckaoui. Квебек, Канада 

[4] 

Одним з найважливіших  понять дизайну міського середовища є 

«візуальна комунікація», яка трактується як система візуально графічних 

знаків і рішень, яка покликана вирішувати забезпечення орієнтації, 



321 
 

регулювання поведінки людини в конкретних предметно-просторових 

ситуаціях, гарантуючи у середовищі необхідний світловий комфорт і 

емоційний настрій. До візуальних комунікацій належить реклама, 

інформаційні табло, піктографія, суперграфіка, шрифтові комбінації, 

системи колірного зонування і т.д., підкреслюючи цим, що проектування 

систем візуальних комунікацій перебуває на стику промислового, 

графічного і середовищного дизайну [5,6]. 

Візуальні комунікації при організації предметно-просторового 

середовища міста вирішують такі проблеми в міському середовищі:  

- поліпшення орієнтації людини в просторовій структурі складних 

містобудівних утворень, а отже, і забезпечення людині психологічного 

комфорту під час перебування в міському середовищі;  

- подолання мовного бар’єру у великих міжнародних громадських 

центрах із використанням універсальної графічної мови піктограм;  

- формування зрозумілої функціонально-просторової структури [7]. 

Останнім часом в організації міського середовища отримує 

розвиток використання оптичних ілюзій. Ця особливість найбільш стала 

відома завдяки графічним об’ємно-просторовим композиціям М. К. 

Ешера. У міському середовищі оптичні ілюзії можуть носити як 

статичний, так і динамічний характер. Найвідомішим прикладом 

використання об’ємно-просторової оптичної ілюзії є вулиця Россі в 

Петербурзі. Пропорції будівель, що фланкують боки вулиці, знаходяться 

в ув’язці з будинком театру, розташованим в її торці. І виникає відчуття 

«глухого кута», хоча насправді його не існує.Площинна оптична ілюзія 

створюється шляхом застосування на вертикальній площині (торець 

будівлі, вертикальна стіна) малюнка, який візуально трансформує цю 

площину, візуально ламає її, і перетворюючи в продовження вулиці, 

малоповерхову забудову або парк. Тобто створює перспективу там, де її 
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немає. Такий прийом характерний для того середовища, де необхідно 

візуально розширити простір [1, 8]. 

Використання подібної технології дає можливість повністю 

перетворити звичайне середовище, візуально змінити зовнішній вигляд 

споруд, справляє враження ілюзії трансформації простору (зовнішній 

геометрії об’єктів, зломів, розрізів, тріщин – тобто деформації форми). 

Така інтерактивна світлова інсталяція залишає надзвичайне враження і 

не завдає шкоди оточуючій забудові. 
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Одеська державна академія будівництва і архітектури 

Фонтани, відповідно до Закону України[1], є елементами системи 

благоустрою населеного пункту (БНП). Пріоритетність завдань 

формування фонтанів як елементів системи БНП спрямована на 

відновлення екології, тобто на підтримку у функціональній зоні 

взаємодії споруди з міським простором і споживачами стана 

атмосферного повітря (охолодження, зволоження, зниження 

концентрації забруднюючих речовин) в межах величин, необхідних 

певної містобудівної ситуації конкретного населеного пункту. 

Вплив на стан атмосферного повітря у функціональній зоні 

взаємодії фонтану з міським простором створює основний природний 

елемент, наявність якого є обов'язковою. Вода та її рух - формує 

архітектуру води у споруді [2] і вплив на стан атмосферного повітря у 

функціональній зоні взаємодії споруди з міським простором [3]. Уваги 

вимагають властивості води або водної поверхні, яку у споруді 

формують безнапірні водні потоки (рис.1). Рух водних потоків, які 

формують архітектуру води у фонтанах, може бути рівномірним, 

нерівномірним або з не сталим рухом [4]. Для формування архітектури 
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води у споруді використовують два види безнапірних водних потоків 

[5]: 

- Потоки, які частково обмежені стінками і мають вільну поверхню води 

по всій довжині. Рух потоків відбуватися під впливом сили тяжіння 

(гравітації), але задано інерцією під впливом початкової швидкості 

(рис.1 a, b, c). 

- Потоки, які не обмежені стінками, оточені атмосферним повітрям, 

мають вільну поверхню по всій довжині та з усіх боків. Рух відбуватися 

за інерцією, під впливом початкової швидкості, яка створена тиском в 

інженерній системі водопостачання споруди (рис.1 d, e, f). 

 

 

Рис.1 Безнапірні водні потоки що формують архітектуру води у 

фонтанах 

Рух водних потоків, відбувається в період експлуатації фонтану і формує 

гідрофізичні процеси [3], які змінюють стан атмосферного повітря 

(температуру, вологість, концентрацію забруднень) у функціональній 
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зоні взаємодії споруди з міським простором. Формування гідрофізичних 

процесів забезпечують таки властивості води, як: 

-Випаровуванність або здатність води до випаровування [6]. 

Випаровування характеризує здатність води переходити з рідкого стану 

у пароподібний. При випаровуванні вода втрачає значну кількість 

енергії, що знижує кількість яка залишилася і як результат - призводить 

до зниження температури води. Обсяг води що випаровується у споруді 

залежить від: температури атмосферного повітря; сили і швидкості 

вітру, змін його напрямку; характеру та швидкості руху водних потоків, 

які формують архітектуру води у споруді; хімічного складу води. 

- Теплопровідність або здатність водної поверхні до теплообміну з 

атмосферним повітрям [6]. При температурі атмосферного повітря вище 

температури поверхні води у споруді, відбувається процес теплообміну 

зіткненням, який призводить до охолодження атмосферного повітря 

(зниження температури, збільшення вологості) та передачі частини його 

тепла поверхні води. Ефективність процесу теплообміну залежить від 

інтенсивності процесів взаємодії (перемішування) водних потоків з 

атмосферним повітрям. 

- Розчинникність(вода як розчинник) - здатність води, що-небудь 

розчиняти [6]. Процес розчинення - змінює структури води і залежить 

від її температури. Розчинність газів у воді - зменшується при 

підвищенні її температури і збільшується при зниженні температури, 

залежить від тиску атмосферного повітря та визначається законом Генрі 

- Дальтона. Якщо вміст газу у воді менше, ніж належить за законом 

Генрі - Дальтона, то відбувається його розчинення, поглинання з 

атмосферного повітря і, навпаки, при надлишку газу в воді відбувається 

його виділення в атмосферне повітря. 

- В'язкість - здатність води діяти як фактор, який чинить опір при русі 

водних потоків [6]. В'язкість впливає на швидкість падіння зважених 
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речовин, які потрапили в водні потоки ззовні, тобто в результаті 

процесів перемішування водних потоків з атмосферним повітрям. З 

підвищенням температури води коефіцієнт в'язкості та щільність води 

зменшуються, а швидкість падіння зважених речовин під впливом сили 

тяжіння (гравітації) збільшується. З ростом мінералізації води - в'язкість 

збільшується. 

Так само, в період експлуатації фонтанів, рухомі водні потоки, 

формують вплив на акустику міського простору. Вплив на акустику 

міського простору - забезпечує така властивість води як акустичність. 

Акустичність - звуковий ефект або гідравлічний шум, який генерують 

рухомі водні потоки у період експлуатації споруди[5]. Звуки, які 

генерують водні потоки при рівномірно тане рівномірному русі, мають 

різний рівень шуму, і можуть змінюватися в залежності від змін у 

швидкості та обсязі. Звуки рухомихводних потоків можуть сприйматися 

споживачами як приємний шум - природний звук, так і не приємний - 

дратівливий звук. Неприємний шум, як несприятливий фізичний фактор 

міського простору - споживачі сприймають негативно. 

Знання властивостей води дозволяє управляти гідрофізичний 

процесами, які відбуваються у період експлуатації фонтанів, змінювати 

стан атмосферного повітря (охолодження, зволоження, зниження 

концентрації забруднюючих речовин), впливати на акустику простору у 

функціональній зоні взаємодії споруди, виходячи з особливостей певної 

містобудівної ситуації конкретного населеного пункту. 
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ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ МІСТА 

Лукін Сергій Юрійович, кандидат економічних наук, доцент,  

директор закладу післядипломної освіти «Центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій  

при Київській обласній державній адміністрації» м. Київ. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність дослідження проблем 

публічних просторів обумовлена тим, що своєчасного вирішення 

потребують такі питання, як перенаселеність міст, перевантаженість 

комунікацій, етнічні та соціальні конфлікти, висока вартість життя, 

низька ефективність управління, обмеженість ресурсів. 

Охарактеризовано, що своєчасність трансформаційних змін є нині 

ключовою характеристикою публічних просторів..  

Встановлено, що в основі фрактального аналізу міської культури 

лежить виявлення повторюваних самоподібних геометричних або 

соціокультурних патернів та визначення їх типів. В урбаністиці також 

нерідко ставиться завдання визначення спеціальних коефіцієнтів, 



328 
 

пов’язаних з так званою фрактальною розмірністю (ступенем 

«зламаності») міських територій, і які характеризують закономірності 

росту та еволюції міста. 

Архітектурний, топографічний, візуальний, соціокультурний і 

символічний простір сучасних міст і особливо столичних мегаполісів є 

багатовимірною фрактальною матрицею, в якій на різних рівнях міської 

просторової структури перетинаються і накладаються геометрична, 

географічна і концептуальна фрактальні моделі світу. Варто підкреслити 

необхідність диференціації публічних просторів міста, які визначаються 

не тільки різними їх просторовими і розмірними типами, але і 

взаєморозміщенням і взаємодією, що дозволяють виявити просторові 

моделі. 

Тип архітектури та специфічний план забудови, міська 

інфраструктура та комунікаційні мережі (вузькі або широкі мостові, 

водопровід або його відсутність і т. п.), система управління, соціальних і 

культурних взаємодій у місті, «текст» міста (вивіски, пам'ятники, 

сакральні місця і т. д.) складають ніби зменшену копію держави, її 

соціокультурний «макет», концептуальну модель національної культури. 

Міські просторові і ментальні конфігурації демонструють певну подобу 

по відношенню до знакових форм, структур і елементів соціального, 

політичного, економічного і художнього життя держави в цілому. 

В основі фрактального аналізу міської культури лежить виявлення 

повторюваних самоподібних геометричних або соціокультурних 

патернів та визначення їх типів. В урбаністиці також нерідко ставиться 

завдання визначення спеціальних коефіцієнтів, пов’язаних з т. зв. 

фрактальною розмірністю (ступенем «зламаності») міських територій, і 

які характеризують закономірності росту та еволюції міста. 

Термін «фрактал» (від латинського «дробовий», «зламаний») був 

введений у науковий обіг у середині 1970-х рр. французьким 
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математиком БенуаМандельбротом для позначення нерегулярних 

геометричних форм, що володіють самоподібністю у всіх масштабах. 

Самоподібність означає, що будь-яка підсистема фрактальної системи 

повторює конфігурацію цілої системи і в межах загальної форми 

укладено (без)кінечно «тиражований» патерн. Інакше кажучи, фрагмент 

фрактала, ідентичний цілісній формі, відтворюється на кожному 

наступному рівні меншого масштабу, утворюючи свого роду «вкладену» 

структуру. Таким чином, будь-який самоподібний фрагмент фрактальної 

конструкції репрезентує ціле, «розгортаючи» з себе весь комплекс 

значень і форм, притаманних власне фракталу як певній цілісності [2, с. 

93]. 

Один з істотних аспектів внутрішньої фрактальності міста 

пов’язаний з ієрархією фрактальних рівнів у його геометричному 

просторі. Геометричні фрактальні моделі архітектурно-просторового 

середовища з різними фрактальними розмірностями в тій чи іншій мірі 

реалізовані у багатьох містах світу, в тому числі в столичних містах (що 

буде детально розглянуто далі в розділі «Фрактальні моделі столичних 

міст»). Для міст з тривалою історією, як правило, притаманні «кільцеві» 

фрактали, тоді як міста Нового Часу найчастіше мають кілька центрів 

тяжіння і характеризуються більшим ступенем складності і більшою 

фрактальною розмірністю. 

При цьому фрактальнийскейлінг (масштабний інваріант) 

геометричного типу можна виявити не тільки в плануванні 

середньовічних міст та сучасних мегаполісів, але і в схемах 

метрополітену (Париж та ін.), в химерних будівлях індуїстських храмів, 

готичних соборів і православних церков, Паризької Опери Шарля 

Гарньє, собору Саграда Фаміліа Антоніо Гауді, в будинках, 

спроектованих Френком Ллойдом Райтом, Пітером Ейзенманом, 

Норманом Фостером, норвезьким архітектурним бюро «Снехетта» та ін. 
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Очевидно, геометрична фрактальність міста може бути 

представлена на таких рівнях. 

1. Декоративно-функціональні елементи інтер'єру/екстер’єру (2D): 

наприклад, візерунки підлогових мозаїк, як у кафедральному соборі 

італійського міста Ананії (Anagni); карти міста на вуличних 

інформаційних стендах (Москва). 

2. Декоративно-функціональні елементи інтер'єру/екстер'єру (3D): 

наприклад, світильник у вигляді дерева; книги в публічній бібліотеці 

міста Канзас (США), частина будівлі якого виконана у вигляді 

величезної книжкової полиці з семиметровим «книгами»; макет будівлі 

всередині самої будівлі (Петропавлівська фортеця, Санкт-Петербург) 

або всього міста в інтер'єрі музею/виставкового центру або у відкритому 

міському просторі.  

3. Конструктивні елементи інтер'єру (3D): наприклад, спіральні 

сходи в музеї Гуггенхайма, Нью-Йорк. 

4. Планування будівлі (на місцевості) (2D): замок Кастель-дель-

Монте (Апулія, Італія). 

5. Фасад будівлі (2D/3D): Міланський собор. 

6. Конструкція будівлі (3D) – фрактальніпатерни повторюються як 

у зовнішніх, так і у внутрішніх формах: PalmerHouse (AnnArbor, 

Michigan, USA), побудований Ф. Л. Райтом з використанням трикутних 

фрактальнихпатернів. 

7. Комплекс будівель/архітектурний ансамбль (3D) – одні і ті ж 

фрактальніпатерни повторюються в конструкції будівель (наприклад, 

котеджі на дахах багатоповерхових будинків у Чжучжоу, Китай). 

8. Міський квартал/район (2D): квартали Нью-Йорка; радянські 

новобудови. 

9. План міста (2D): фрактальні прямокутники Нью-Йорка. 
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10. Місто (3D): гіпотетичне місто майбутнього. 

Взагалі, як справедливо вказує З. Сардар, англійський дослідник 

міжкультурних відносин, «міста мають чітко виражену фрактальну 

структуру, в тому сенсі, що їх функціям властива самоподібність на 

рівні багатьох порядків і масштабів». Він наводить такі приклади 

фрактальних міських структур, як «ідея районів, округів і секторів 

всередині міста, концепція транспортних мереж різних порядків і 

класифікація міст в ієрархії центрального місця, що відображає 

економічну залежність локального від глобального і навпаки». Дійсно, в 

місті як метасистемі, що складається з систем, які, в свою чергу 

складаються з підсистем нижчого рангу, ієрархічно «вкладені» території 

адміністративного поділу і відповідні їм муніципальні органи 

управління, квартали, вуличні, транспортні, енергетичні, інформаційні 

міські мережі, а  також щільність населення і інші демографічні й 

соціологічні характеристики урбаністичної культури виявляються 

фракталами різного ступеня складності [1, с.95]. 

Висновки. Архітектурний, топографічний, візуальний, 

соціокультурний і символічний простір сучасних міст і особливо 

столичних мегаполісів є багатовимірною фрактальною матрицею, в якій 

на різних рівнях міської просторової структури перетинаються і 

накладаються геометрична, географічна і концептуальна фрактальні 

моделі світу.  Необхідна диференціація публічних просторів міста, яка 

визначається не тільки різними їх просторовими і розмірними типами, 

але і взаєморозміщенням і взаємодією, що дозволить виявити просторові 

моделі. 
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СЕКЦІЯ 13. МІСТО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ 

ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МІСТ 

Тимчук І. С. 

магістр, 

Троїцька О.О. 

науковий керівник, канд. біолог. наук, с.н.с., доцент 

кафедри ПЕОП 

Бєлоконь К.В. 

канд. тех. наук, доц., доцент кафедри ПЕОП,  

Запорізькій національний університет «Інженерний 

інститут» 

Проблема забезпечення населення якісною питною водою в 

достатній кількості є комплексною, такою, що включає цілий ряд 

проблем соціального, екологічного і економічного характеру. 

Забезпечення населення України якісною питною водою є для багатьох 

міст країни однією з пріоритетних соціальних проблем, розв'язання якої 

необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і 

підвищення рівня життя населення [1]. 

В управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного 

центру повідомили, що з початку 2018 року на урядову «гарячу лінію» з 

питань водопостачання надійшло більше 15 тисяч звернень громадян, в 

яких скаржилися на невідповідну якість води. Звернення надходили з м. 

Київ, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Запорізької, 

Львівської та Луганської областей. Однак масового характеру набули 

скарги від жителів столиці (Оболонського, Святошинського, 

Солом’янського та Шевченківського районів), а також з міста Кривий 
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Ріг Дніпропетровської області. Отже, гострою проблемою у соціальній 

сфері багатьох міст України є якість води, що призначена для 

споживання громадянами. 

Міжнародні експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) встановили, що понад 60% захворювань у світі зумовлено 

вживанням недоброякісної води. Таким чином, у сучасних умовах, вода 

розцінюється не тільки як природний ресурс, вона має яскраво виражену 

соціальну значимість. 

Згідно з міжнародними стандартами Україна належить до 

маловодних країн, оскільки більшість її площ займають маловодні 

степові та лісостепові зони. Історично система господарсько-питного 

водопостачання міст, яка формувалася ще за часів колишнього СРСР, 

ґрунтується на переважному використанні поверхневих вод, 

незахищених від техногенного забруднення. Як результат, питне 

водопостачання в Україні на 80% забезпечується з поверхневих джерел, 

а в окремих регіонах майже на 100%. Забезпечення водою населення 

України у повному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води 

водних об’єктів. У зв’язку з низькою якістю очищення стічних вод, 

надходження забруднених стоків у поверхневі водойми не зменшується, 

хоча використання води у порівнянні з початком 90-х років зменшилося 

більш ніж удвічі [2]. 

Одними з пріоритетних забруднювачів гідросфери є специфічні 

речовини токсичної дії. Згідно «Методики екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями», ці специфічні показники 

характеризують вміст у воді забруднюючих речовин токсичної і 

радіаційної дії [3]. 

На протязі п’яти років (2014-2018 рр.), досліджувалися показники 

вмісту специфічних речовин токсичної дії в поверхневих водах р. Дніпро в 

районі скиду стічних вод з Центральної очисної станції (ЦОС-1) м. 

Запоріжжя. Визначені значення класів та категорій якості дослідної води 



334 
 

за вмістом наступних показників блоку специфічних речовин токсичної 

дії: цинку, міді, свинцю, хрому загального, марганцю, нафтопродуктів, 

фторидів, фенолів та вмісту синтетичних поверхнево-активних речовин 

(СПАР).  

Визначено, що за п’ятирічний період досліджень, вміст цинку, 

міді, свинцю, хрому загального, марганцю, нафтопродуктів та фторидів 

практично не змінювався за середньорічними і максимальними 

величинами знаходився в межах І класу якості та 1 категорії якості води. 

Такі специфічні речовини токсичної дії, як феноли і СПАР за 2014-2018 

рр. за середньорічними і максимальними величинами відповідали, в 

межах екологічної класифікації ІІ класу якості води та 2 категорії якості 

(табл. 1). 

Таблиця 1 - Оцінка якості поверхневих вод р. Дніпро в районі 

скиду стічних вод з ЦОС-1 (м. Запоріжжя) за середньорічними 

показниками (2014-2018 р.р.) 

 

Величини вмісту СПАР на протязі всього досліджуваного періоду 
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були достатньо рівними. Вміст фенолів за середньорічними показниками 

помітно збільшився у 2017-2018 рр. (0,027 мкг/дм
3
 та 0,025 мкг/дм

3
 

відповідно). Аналогічна тенденція визначена і за максимальними 

(найгіршими показниками) у 2017-2018 рр. - 0,171 мкг/дм
3
 та 0,210 

мкг/дм
3
 відповідно. 

На рис. 1 і 2 проілюстровані результати визначення класу та 

категорії якості, за середньорічними і максимальними показниками вмісту 

фенолів в поверхневих водах р. Дніпро в районі скиду стічних вод з 

Центральної очисної станції (ЦОС-1) м. Запоріжжя за п’ятирічний період 

(2014-2018 рр.). 

 

 

Рисунок 1 - Клас і категорії якості поверхневої 

води р. Дніпро в районі скиду стічних вод з 

ЦОС-1 (м. Запоріжжя) за середньорічними 

показниками (2014-2018 р.р.) 

 

Рисунок 2 - Клас і категорії якості поверхневої 

води р. Дніпро в районі скиду стічних вод з 

ЦОС-1 (м. Запоріжжя) за максимальними 

показниками (2014-2018 р.р.) 

За результатами проведених досліджень, визначено, що за 

п’ятирічний період досліджень, вміст цинку, міді, свинцю, хрому 

загального, марганцю, нафтопродуктів, фторидів та СПАР практично не 

змінювався у дослідній воді. Встановлено, що не зважаючи на те, що 

клас і категорія якості дослідної води, не змінювалися на протязі 

п’ятирічного періоду, все ж таки спостерігається небажана тенденція, 

яка свідчить про негативні екологічні впливи антропогенного характеру.  

Вміст фенолів помітно збільшився у 2017-2018 рр. Феноли та їх 

похідні − найбільш поширені забруднювачі, що надходять в поверхневі 

води зі стоками підприємств нафтопереробної, лісохімічної, 



336 
 

коксохімічної, целюлозно-паперової промисловості та ін. Фенол та його 

гомологи важко розкладаються і є сполуками, що інгібують біосинтез 

мікроорганізмів, що значно ускладнює самоочищення водних об'єктів. 

Також феноли мають високу токсичність для людини і відносяться до 

високо небезпечних речовин 2-го класу небезпеки.  

Виявлена тенденція збільшення вмісту фенолів у поверхневих 

водах р. Дніпро в межах м. Запоріжжя, вказує на необхідність 

постійного спостереження за якістю води, яку споживає населення. 

Небезпека, яка пов’язана з якістю води, може суттєво впливати на 

соціальну ситуацію у містах України, які використовують воду з р. 

Дніпро.  

Забезпечення населення України питною водою нормативної 

якості сприятиме оздоровленню соціально-екологічної ситуації в містах 

нашої держави. 
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The idea of  the creative city appeared in the end of 1980th, many 

analysts think that the cause of the appearance of this theory in  need to 

overcome the crisis which swallowed up many cities during the global 

transformation of industrial economy and advent of a “new” economy which 

renounced of material values in many aspects. The breaking of old paradigms 

was the most painful exactly for cities (as structural entities), and especially 

for historically industrial cities, insofar as their bone skeleton did not keep up 

for flexibility of new times. 

Purpose of the researching  is show  that the cities which was closed in 

their past need a new life momentum.  Creativity became the impulse, that 

can “effectively synthesize, connect, adjust the mutual influences of different 

spheres of life, have a whole vision, understand the mechanism of action the 

material changes on human perception, grab the subtle ecology of its life 

system and the fact how to make this systems more sustainable” [1]. 

The theory of “The Creative Economy” is associated with the mane of 

John Hawkins and his book of “The Creative Economy: How People Make 

Money from Ideas” in which he investigated interconnection between 

economy and creativity in amid a shift of  economic priorities from “finances” 

to “ideas”, “opportunities” and “learning ability” as components of the 

economy success. The  another theory basis of creative city is the concept of 

“creative class” which introduced in Richard Florida’s  works. 

The main assumption of the theory of “creative city”, it’s “philosophy” 

is that every city has much greater potential that it might seem at first sight. In 

any city there are hidden resources that if used correctly can give to the city 

unprecedented success. Two factors influence creativity (or creative 

beginning): firstly the power of thinking and ideas that shape our worldview 

and secondly – importance of culture. We consider special significance of 
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cultural industries – the fastest growing sectors of the modern urban economy. 

With the depletion of existing resources and a reduction in traditional 

production the culture is perceived as lifesaver. The culture should define 

urban planning technology but did not act like unprofitable addition to that 

problems as housing construction, transport and land using.  

Results of researching. It is the perception of city prospects under the 

prism of culture  must specify a coordinate system for urban life planning and 

social development. The culture city resources can be discovered in it’s 

historical or artistic heritage, in assets like architecture and landscape, local 

traditions, festivals, rituals, common hobbies. For example in Kiev was 

opened public restaurant Urban Space 500by one of Ivano-Frankivsk’s 

institution model. Kiev Urban Space will give 80% of profit on city projects – 

festivals, lecture halls, art-residents, arrangement of public spaces [2]. Ivano-

Frankivsk Urban Space 100 was opened in December 2014. In only two years 

of work it financed 38 urban projects worth nearly 595 thousands hryvnia. 

Also started the seems project in Odessa – there it planned to open public  

restaurant 4City. 70% of institution profit  will go to realization of social 

projects of Odessa developing, and it’s founders will became 300 

philanthropists each of which invest by 1000 dollars . 
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Конкурентоспроможність останнім часом розглядається як 

багаторівневе поняття, воно може виступати як якість продукції, 

володіння підприємствами, організаціями, галузями, людьми і тими 

знаннями, вміннями і навичками, які затребувані сучасною економікою. 

Щоб ця боротьба відбулася, важливо проявити свою активність в 

залученні інноваційного потенціалу, реалізації інноваційної діяльності. 

Потужний розвиток нових технологій підштовхує до створення нових 

технологічних кластерів, тому сьогодні існує необхідність досягати 

конкурентоспроможності в нових, мало вивчених областях. 

Аналіз літератури дозволяє констатувати важливість оптимізації 

інноваційної інфраструктури, необхідність поліпшення інноваційного 

середовища, створення умов для стимулювання інноваційної 

корпоративної та споживчої діяльності як значимого засоба 

забезпечення цілісності та безперервності інноваційного процесу [1, 2]. 

Співпраця та взаємодія в інтегрованих рамках інноваційних кластерів 

вважаються одним з кращих інструментів управління інноваційною 

територіальної середовищем. Виходячи з вищесказаного зрозуміло, що 

для того щоб позиціонувати університет як нову технологічну площадку 

для економіки країни, регіону, міста необхідно розвивати людський 

капітал, удосконалювати наявні технології, звичайно, створювати нові. 

В останні десятиліття все більше уваги приділяється використанню 

еволюційного підходу до аналізу явищ і процесів, що відбуваються в 

економіці. Це пояснюється тим, що, аналогічно природним системам, 

розвиток різного роду подібних систем відбувається завдяки взаємодії 

між її частинами, їх мінливості, адаптації один до одного, а також 
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процесам, аналогічним природному відбору в природі, є результатом 

акумулювання технологічного знання.  

Застосування даного підходу призвело до виникнення в суміжних 

науках термінів, взятих з інших, це можна віднести до терміну 

«екосистема». Все частіше з'являються в літературі публікації про 

екосистему організацій, в тому числі і університетів. Дана ідея отримала 

свій розвиток багато в чому за рахунок появи концепції «відкритих 

інновацій». Безумовно, університети є частиною екосистеми 

інноваційної структури економіки. 

Аналізуючи роботи В. К. Крітова про призначення 

університетської екосистеми і «корисності» знаходження в ній, ми 

з'ясували, що до її переваг відносять соціальні зв'язки. Вони необхідні 

при виникненні ідеї, в момент, коли починається її обговорення з 

однодумцями, які або самі можуть зацікавитися цією ідеєю, або знають, 

кого ця ідея могла б зацікавити. Екосистема за своїм наповненням є 

«котел» ідей, з якого можна черпати для себе нову необхідну 

інформацію, тобто мова йде про нові знання, які його наповнять. 

Значущим чинником є можливість реалізовувати себе [2]. 

Екосистема сприяє генерації ідей і формування світогляду 

захопленості розробкою нових ідей, коли при накопиченні критичної 

маси ідей людина виявляє бажання створити компанію. При організації 

стартапа в екосистемі існує можливість залучати кваліфіковану 

допомогу (наприклад, експертів, консалтинг та ін.). В рахунок 

можливого пайової участі. Володіючи різними долями, в сукупності 

учасники компанії будуть намагатися працювати на просування 

стартапу, що призводить до набагато більшої ймовірності успіху. Тут 

виникає широкий репертуар альтернатив в пошуку інвестора. В 

екосистемі існує значна кількість інвесторів, що конкурують між собою. 
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Так, університет може розглядати можливість участі в венчурних 

фондах організується в місті. Отже, екосистема як наукова категорія, яка 

використовується в економіці, по-перше, характеризується внутрішньою 

динамікою і розвитком під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Вона бачиться як мережа, що складається з елементів, деякі з яких є 

найбільшими і визначають «здоров'я екосистеми». Університетська 

екосистема як різновид екосистем в економіці, дозволяє поєднувати 

зусилля зі створення та просування на ринок інновацій. Вона може 

розвиватися на декількох рівнях – національному та міському. 

Виходячи з аналізу літератури з питання екосистем в 

університетській структурі, можна визначити її як підприємницьку 

систему, але орієнтовану на інноваційний розвиток університету. 

Екосистема університету – це спільнота, яка має як формальний, так і 

неформальних характер взаємин між його учасниками, що виступає 

каталізатором кооперації учасників для обміну, поширення та розподілу 

знань і інших ресурсів, а також їх трансформації в структуру міського 

розвитку. 

Список джерел: 

1. Ефімов В. С. Університет 4.0: філософсько-методологічний 

аналіз / В. С. Ефімов, А. В. Лаптєва // Університетське управління: 

практика і аналіз. 2017. – Т. 21. – № 1. – (107). –З. 16–29. 

2. Крітов В. Cиликоновая долина – унікальна екосистема і середовище 

генерації ідей / В. Крітов // Theangelinvestor. 2008. – №4 (10). – с.45-49. 

 

THE CONCEPTION OF SMART CITY AS THE MODEL OF CITY 

MANAGEMENT 

E. Krivonos  

2nd year student, Faculty of Management  

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

Kharkiv, Ukraine 



342 
 

Modern cities are a clear reflection of the diverse social and economic 

processes and changes, unparalleled for their dynamism, depth and 

inclusiveness. Playing an increasingly important role in global economy, at 

the same time they feel the destructive ecological and economical 

consequences of its rapid growing. The tasks come to the fore are raising the 

standard of living, overcoming social inequality, protecting environment and 

effective management. The conception of smart city is one of those models, 

which implies the active use of information and communication technologies. 

  The goal of smart city creation is to improve the quality of life using 

information and communication technologies, to increase efficiency of 

service and meeting the needs of the population. Information technology 

allows the city government directly to interact with society and urban 

infrastructure; to keep track of what is happening in the city, of its 

development; to find ways to improve quality of life. Due to the use of 

sensors integrated in the mode real-time, accumulated data from urban 

residents and devices are processed and analyzed. The collected information 

is used with the aim is to solve various social and territorial problems. 

 The smart city is an effective integration of physical, digital and  human 

systems in an artificially created environment, in order to ensure a 

sustainable, prosperous and inclusive future for its citizens. Application of 

‘smart city’ technology is developed to amend urban flow management and 

for a quick reaction to difficult tasks. This is why, ‘smart city’ is more 

prepared for solving problems, than in the context of simple operational 

relationships with their citizens. 

According to UN’s estimates, until 2050, 67% of the world's population 

will live in cities. Some world metropolises are already overpopulated now. 

Municipalities not always can cope with removing rubbish, uninterrupted 

supply of public utilities and electricity. That’s exactly why, authorities 

increasingly implant modern information systems. 
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The analysis of international experience allows us to identify two most 

common approaches to urban planning policy based on the concept of "Smart 

city" - technological and complex, each of which has its own accents, content, 

guidelines, advantages and disadvantages. Initially, such a policy was based 

on a narrowly oriented technological approach, providing a fundamental role 

for ICT in the development of all spheres of urban life and economy. The 

following high-tech companies (IBM, Cisco, Google, etc.), which promote 

markets with modern technology have contributed significantly to the 

implementation of this approach high-tech companies (IBM, Cisco, Google, 

etc.). However, the focus on the technological component does not allow us to 

assess the complexity of urbanization and form a complete picture of the 

cities, that people want to live in. This approach often involves confusion of 

purpose: the creation of "The smart cities" is actually limited modernization 

of infrastructure. It is not clear for whom such an engineering infrastructure is 

being developed and the resources invested are commensurate with the results 

to be achieved in operation of the city it's equipped with. 

As the effects of this model became apparent to experts and politicians, 

its limitations became apparent. First, the technological vector does not allow 

to take into account the diversity and complexity of urban systems. 
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У XXI столітті світове співтовариство починає все більш активно 

змінювати парадигму соціального сприйняття та механізми соціального 

будівництва: в центрі всієї політики стає людина. У філософії даний 

поворот іменується антропоцентричним, що підкреслює значущість у 

людині потужних потенційних сил, які виявляються настільки 

креативними, що, в буквальному сенсі, стають силами матеріальними. 

Людина як капітал, як працівник, як носій і творець інформації 

розглядається в якості наріжного каменю, фундаменту, основи і цілі всіх 

соціальних перетворень. 

Місто як соціальний феномен є одним з найяскравіших втілень 

історичного ходу цивілізації. Його можна розглядати як історичні віхи, 

знаки, символи соціального і культурного функціонування і розвитку 

людства. Місто – це штучне середовище, що створено людиною, у якого 

в найбільш концентрованому вигляді втілюються результати творчості 

людей. 

Місто містить у собі багато суперечностей. Масове поширення 

позитивних явищ співіснує з таким же масовим поширенням 

негативних. Ця суперечливість проявляється як на рівні міського 

середовища, так і на рівні одного з елементів цього середовища – самого 

городянина [1]. Місто створює сприятливі соціальні (економічні, 

наукові, технологічні, інформаційні) умови для розвитку людства, 

вдосконалення цих умов породжує нові протиріччя, які, за своєю суттю, 

кооперують розвиток міста, як, наприклад, COVID–19 сьогодні. 

Людина сама задає парадигму міського розвитку, хоча цей процес 

в її реальному втіленні завжди є результатом поєднання ряду 

взаємообумовлених факторів: 
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– об'єктивних внутрішніх умов (рівень і певні тенденції розвитку 

матеріально–речових компонентів міста, його екологія; якість 

народонаселення); 

– суб'єктивних внутрішніх умов (рівень і певні тенденції розвитку 

соціокультурних компонентів міста; присутність пасіонарного, активного 

соціального елементу, зацікавленого в реалізації реформ тощо); 

– сукупності об'єктивних і суб'єктивних зовнішніх умов (рівень 

«включеності» міста в систему світогосподарських зв'язків і 

міжкультурних комунікацій). 

Сьогоднішня реальність – це те, що філософія та соціологія 

міських процесів наголошують на необхідності інноваційного розвитку, 

в тому числі, сьогодні найбільш актуально звучать проблеми цифрового 

розвитку міст в нашій країні. Будь-яка нова ідея для своєї реалізації 

вимагає істотних змін як в об'єктивних умовах (тобто в міському 

середовищі), так і в ще більш значущих зусиллях у сенсі зміни 

суб'єктивного середовища (змін в системі поглядів, ідеалів, ціннісних 

установок рядових жителів міста і його керівництва, в культурі 

соціальних взаємин) [2]. 

Серед багатьох напрямків реформування міста в якості 

самостійного можна розглядати і реформування ціннісного світу 

городян, їх способу життя. 

Прагнення сформулювати стратегію розвитку ціннісних орієнтацій 

городян – це спроба передбачити майбутній зміст духовного світу 

людини і її типової поведінки. При цьому ми апріорно орієнтуємося на 

наступні постулати:  

1) цінності повинні бути такі, які, з одного боку, сприяли б 

процвітанню міста, а з іншого – зробили б городянина щасливою 

людиною; 
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2) необхідно «формувати» дані цінності, за допомогою 

вдосконалення свідомої, цілеспрямованої, комплексної соціальної 

політики по відношенню до вмісту внутрішнього світу людини і його 

способу життя; 

  3) структура цінностей та життєві орієнтири повинні носити 

соціально творчий характер, тобто бути спрямованими на консолідацію і 

розвиток соціуму. 

Поведінка людини в міському середовищі регулюється багатьма 

факторами зовнішнього і внутрішнього порядку. Факторами 

зовнішнього порядку виступає саме місто як складна системна 

цілісність. Місто як цілісність проявляє себе через різноманітні форми 

масової поведінки городян: 

через типовий, стійкий міський спосіб життя; 

через рівень життя і архітектурний вигляд; 

через типові ментальні, ціннісні структури світогляду. 

Уявлення про місто як про цілісність дозволяє в методологічному 

плані обґрунтувати можливість винесення питання про історичну місію 

міста і загальних ціннісних орієнтаціях різних груп жителів. 

Факторами внутрішнього порядку виступає складна система 

суб'єктивних механізмів, до яких відносять потреби, інтереси, стимули, 

мотиви, соціальні установки, цілі, ціннісні орієнтації, ідеали. Реалізація 

людських цінностей можлива через інститут приватної власності, який 

дозволяє формувати: по–перше, проблеми забезпечення автономії і 

свободи людини; по–друге, проблеми підвищення ефективності 

економічної та господарської діяльності поліпшення якості життя [3]. 

Цінності є компонентами внутрішнього світу людини, саме вона 

має здатність надавати певну значущість явищ, процесів, тобто 
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перетворювати їх в самоцінності. З цих позицій жителі можуть 

розглядати місто як певну цінність. 

Таким чином, структуру міських цінностей можна представити у 

вигляді суб'єктно–об'єктних відносин, як систему з двох елементів: 

цінностей міського середовища (чинники зовнішнього порядку) і 

ціннісних орієнтацій городянина (фактори внутрішнього порядку). 
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Якщо прослідкувати за дослідницькою розробкою явища участі 

громадян у творенні політики, необхідно зауважити, що аж до кінця 60-х 

рр. XX ст. політична участь описувалася в суспільно-політичних науках 

переважно як участь у виборах і, опосередковано, в державному 
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управлінні. Американський соціолог X. Макклоскі, наприклад, визначає 

політичну участь як «... ту добровільну діяльність, за допомогою якої 

члени суспільства беруть участь у виборі правителів і, прямо або 

побічно, у формуванні державної політики» [1, с. 101]. Нині переважною 

більшістю соціальних теоретиків різних напрямів політична участь 

розглядається значно ширше і визначається як залучення членів 

суспільства в існуючі політичні стосунки і структуру влади. 

Відповідно, ідея широкої громадської участі виступає інтегральної 

характеристикою демократії участі, що являє собою свідому, активну 

участь громадян у формуванні, виробленні та, певною мірою, реалізації 

державно-управлінських рішень. Але повної та завершеної форми 

партисипативної демократії дуже складно досягти, бо завжди існує 

частина населення, яка не бере участь у процесах вироблення та 

прийняття рішень. Для становлення демократії участі потрібні постійні 

зусилля, ресурсні та часові витрати окремих громадян, які реалізовували 

б на практиці різні форми громадської участі. 

З позицій італійських дослідників, громадська участь закономірно 

розглядається як «безперервний процес взаємодії громадськості з 

органами влади, відповідальними за підготовку, прийняття та виконання 

рішень», що охоплює засоби, які сприяють розумінню проблем, 

інформування громадськості, вивчення громадської думки, пріоритетів 

та переваг, на які орієнтуються громадяни у своєму ставленні до влади. 

На думку дослідниці М. Холмської, ідея громадської участі 

означає включення керованих в управління (в обговорення та розробку 

політичних, соціально-економічних, культурних програм і проектів), 

вплив на прийняття рішень та контроль за їх виконанням. У межах 

даного визначення фактично йдеться про рівень самоорганізації 

громадськості на «низовому» (місцевому) рівні. Так, наприклад, навіть у 

країнах зі стабільною демократичною системою, за допомогою 
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громадської участі може компенсуватися неефективність системи 

представництва у забезпеченні реалізації спільних інтересів, рівності 

громадян та їх доступу до впливу на політичний процес. 

Коли говорять про громадську участь, насамперед мова йде про 

реальну можливість громадян публічно висловлювати свою позицію, а 

подекуди й відстоювати її, консолідуючись з однодумцями з метою 

обміну думками, пропаганди своїх поглядів та ефективного здійснення 

організаційного впливу на органи влади. Іншими словами, принцип 

громадської участі полягає в тому, що інтереси всіх верств населення 

через участь громадськості повинні бути представлені в політичному 

процесі та враховуватися при підготовці та прийнятті владних рішень. 

Саме в такому контексті найчастіше розглядає громадську участь 

сучасна західноєвропейська політична думка. Звідси природним чином 

випливає, що ідея громадської участі, осмислена як децентралізація та 

перерозподіл політичної влади, зустрічає в тій чи іншій формі опір з 

боку самої влади. Цьому опору сприяє і те, що самі громадяни та їх 

асоціації не завжди здатні до дієвої громадської участі [2] . 

Громадська участь особливо важлива при вирішенні локальних 

проблем, що стосуються, наприклад, охорони здоров’я, стану 

навколишнього середовища, шкільної та дошкільної освіти, рівня 

зайнятості тощо, до розгляду яких політики та державні чиновники в 

своїй більшості підходять, не маючи детальної інформації та не 

відчуваючи конфлікт «зсередини». У кожному разі перерозподіл влади 

відбувається завдяки тому, що громадяни беруть на себе 

відповідальність влади, а не через те, що можновладці вирішили 

поділитися владою. 

Участь громадян в управлінні публічними справами в 

демократичних державах не може обмежуватися їх участю лише у 

виборах до вищих органів влади та органів місцевого самоврядування. 
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Якщо при розгляді феномена політичної участі голосування на виборах 

зазвичай розглядається як центральний, основний спосіб, то при 

використанні поняття «громадська участь», голосування вважається 

«однією з найменш дієвих форм участі». Важливо, щоб активність 

громадян не трактувалася лише як електоральна участь, яка обмежується 

тільки голосуванням на виборах. Електоральна участь, на думку 

французького соціального теоретика П. Рознавалова, особливо в умовах 

поляризованого суспільства не здатна повністю висвітити стан 

демократичного розвитку так само, як і не може виступати єдиним 

вихідним джерелом демократичної влади [див.: 3]. 

Громадська участь передбачає розвиток саме міжвиборчих 

інституційних форм включення громадян у процес прийняття широкого 

спектру державно-управлінський рішень, які стосуються соціальних, 

економічних та культурних проблем. Відсутність цього сприяє лише 

відчуженню людей від політики.  В такому випадку суспільне 

незадоволення, ймовірність протистоянь та конфліктів будуть лише 

зростати. Більшість дослідників сходяться на думці, що різноманітні 

прояви протестної та неконвенційної поведінки громадян, що часом не є 

контрольованими ані з боку влади, ані з боку самих учасників цих 

заходів, спричинені відсутністю можливостей інституційного 

вивільнення та реалізації своїх інтересів, демонстрації своїх позицій. 
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Small cities constitute the largest category of urban settlements in the 

world, including in Ukraine. Small cities of Ukraine are in a situation of 

survival, which is caused not only by their internal problems, but also by the 

processes occurring at the global level.  This situation inevitably causes the 

need to look for new ways to adapt small cities to modern realities.   

The relevance of the topic of this research is due to the necessity for 

withdrawal  the small cities of Ukraine from the systemic crisis, which 

violated the conditions of their existence and development, as well as the 

search for effective ways to ensure their livelihoods.   

The analysis of theoretical and methodological approaches that has 

developed in foreign and domestic social knowledge about small cities as 

special territorial-settlement communities allowed us to highlight the most 

conceptual approaches as a methodological basis for studying the specifics of 

managing the development of small cities – neoinstitutional, transformational, 

factorial, urbanizational [1].   

         We have developed a methodological model of social research, which 

allows us to study the characteristics of the development of small cities in the 

context of "challenges" coming from different levels: micro, meso and macro 

level. The specificity of a small city management model is determined by the 

level from which the “challenge” came. 
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        Analyzing the world and European strategists of cities' exit  from the 

crisis, we noticed  the most effective, where the factors of creativity play a 

decisive role.Two factors influenced on the understanding of creativity: 

firstly, the power of thinking and ideas that form our worldview and secondly, 

the importance of culture. 

          The real start of the “creative city” concept were the results of the 

research work of a group of scientists who were studied examples of 

initiatives of selected cities in Germany and the United Kingdom, where with 

usingn of  innovative strategies in a  one or another area were discovered 

signs of a decrease in the crisis.     

        One of the examples of such successfully implemented ideas is the Celtic 

Connections, the annual largest winter music festival of folk music, held in 

Glasgow. The music festival helped to transform the city, which was 

experiencing an economic and demographic decline, into the world capital of 

the folk music. 

        In any city there are hidden resources, the correct use of which can bring 

unprecedented success to the city. Moreover, these resources may even be its 

disadvantages. One of the most significant examples of this situation is the  

Kemi city, which is located in the Finnish Arctic Circle. 

          The city was badly damaged due to rising of level of unemployment 

after the bankruptcy of the large paper manufacturer which provided the 

entire region.There were no special values other than cold and snow in this 

northern city, but the success of  construction of the largest snow fortress in 

the world exceeded all expectations, thanks to which tourists willingly come 

to Kemi. A snow castle has been built here every winter since 1996, a snow 

hotel, a snow restaurant, a snow chapel and an art gallery with beautiful ice 

statues are waiting for guests. 

The results of the research: small town development is a manageable 

process. since the city included in a complex system of state and world 
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processes, is the object of their impact. The specificity of a small city 

management model is determined by the level with which came "challenge“. 

The most effective development of a small city, where creative factors play a 

decisive role: the strategy of creative city economy. 
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Територія великого міста як простір життя міської громади 

виступає фактором його соціально-економічного розвитку: з одного 

боку, вона становить середовище проживання людини, а з іншого - 

простір господарської діяльності. Тому розвиток території великого 

міста має розглядатися у взаємозв'язку з містом. Необхідно врахувати 

діалектику зв'язку: роль території в розвитку міста як соціально-

економічного організму, і вплив сфер життєдіяльності міста на 

територію, її зміна, перетворення. 

Розвиток території великого міста - це поліпшення території, що 

досягається за допомогою управління, яке створює передумови для 

сталого розвитку міської громади. Метою такого розвитку є досягнення 

нового якісного стану території - градоустройству, яке виступає одним із 

стратегічних цілей і передумов міського розвитку. Розвиток території як 

підсистеми великого міста з цих позицій враховує не тільки інтереси 

основних суб'єктів розвитку, але і ресурси, необхідні для їх досягнення, 
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а також умови життєдіяльності соціально-економічного організму - 

міста. Управління таким розвитком з боку місцевої громади має 

здійснюватися через суспільний діалог, партнерство і співробітництво в 

прийнятті узгоджених рішень за допомогою обліку закономірностей 

просторового розвитку. 

Розвиток території підпорядковується процесам життєдіяльності 

складного соціально-економічного організму - великого міста, що 

відбивається і на просторовому перетворенні. Швидко розвиваються 

центри економічної активності і великі транспортні комунікації 

складають економічний «каркас» - провідну структуроутворюючу 

частину міської території. В його межах величина земельної ренти 

досягає своїх пікових значень і високих темпів зростання. Наявність 

економічного «каркаса» обумовлює структурну цілісність, еволюційну 

зрілість просторової організації території великого міста. 

 Міська територія розвивається діалектично: зростання території 

змінюється її структурним перетворенням. У першій фазі домінує 

розвиток економічного «каркаса» і здійснюється воно в формі 

централізації, а розвиток соціально-економічних функцій міста 

поширюється від центру до периферії. У момент, коли нарощування 

головного центру системи перестає бути досить ефективним, 

починається структурна реорганізація, в процесі якої формуються нові 

економічні центри, в тому числі відокремлені від головного. 

Перетворення елементів економічного «каркаса» відбивається на 

стані міської системи, призводить до порушення цілісності екологічного 

та соціального розвитку. У поєднанні з недостатнім рівнем управління 

це створює умови, які гальмують стійке місцеве соціально-економічний 

розвиток. 

У цьому контексті особливо важливо враховувати закономірності 

просторової самоорганізації при формуванні організаційно-
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економічного механізму управління розвитком території. Беручи до 

уваги неоднорідність просторової організації, необхідно ввести в 

систему управління рівень управління локальними територіями (частина 

території міського поселення, що розглядається як єдина цілісна 

система). 

Диференційований підхід до території дозволить більш точно 

розробити комплекс заходів з управління, визначити суб'єкт управління, 

вибрати найкраще поєднання методів та інструментів управління, тим 

самим підвищити ефективність організаційно-економічного механізму 

управління її розвитком. 
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Актуальність роботи 

При просторовому плануванні сучасних міст важливо врахувати 
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стан поверхневих вод, їх якісну та геопросторову динаміку. Розглянути 

основні зміни під впливом антропогенного та техногенного тиску. 

Мета: дослідити вплив сучасного стану поверхневих вод міста Кривий 

Ріг на його геопростір. 

Кривий Ріг – місто Дніпропетровської області, розташоване у 

степовій зоні України на злитті річок Інгулець і Саксагань, які входять 

до басейну р. Дніпро. 

На Криворіжжі водні ресурси представлені водами рік і штучних 

водоймищ. На території Криворіжжя протікають 8 річок (всі входять до 

басейну Дніпра): Інгулець, з притоками – Саксагань, Зелена, Жовта, 

Бокова (з притокою Боковенька), Вербова (притока р. Вісунь), а також 

Кам’янка – притока р. Базавлук. Всі річки, окрім Інгульця та Саксагані, 

відносяться до розряду малих річок. 

У сільськогосподарській період розвитку регіону і невеликої 

чисельності населення запасів води для побутових потреб цілком 

вистачало. В балках велося будівництво невеликих ставків. Але з 

розвитком промисловості картина змінилася на протилежну. Якщо 

побутові потреби у воді покривалися, промисловість зазнавала в ній 

дефіциту. 

Для покриття водних потреб господарства ще у 30-х рр. ХХ. ст. на 

ріках Інгулець і Саксагань були споруджені кілька водосховищ, які у 

наступні роки розширювались. Таким чином, водні ресурси в регіоні з 

посушливим кліматом акумулювалися у водоймищах і раціонально 

використовувались. 

Водні ресурси поверхневих водних геосистем широко 

використовуються в регіоні, що стало можливим через значне 

зарегулювання поверхневого стоку. На ріках, у балках та подах 

Кривбасу створено 5 водосховищ і понад 100 ставків.  

Річка Інгулець бере початок на Придніпровській височині і до 

впадіння в р. Дніпро проходить по території Кіровоградської, 
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Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Стік річки 

Інгулець зарегульований Олександрійським, Іскрівським та 

Карачунівським водосховищами. 

В межах міста Кривого Рогу на річці Інгулець створене 

Карачунівське водосховище, яке є останнім з каскаду. Вода 

водосховища придатна для пиття, зрошення,промислового та побутового 

споживання, ведення рибного господарства. Вище по течії на р. Інгулець 

знаходяться Олександрійське та Іскрівське водосховища. 

Річка Саксагань є лівою притокою річки Інгулець. Вона бере 

початок у с. Малоолександрівка Дніпропетровської області. Впадає вона 

в р. Інгулець ліворуч на 323 км від гирла.Стік річки Саксагань повністю 

зарегульований каскадом водосховищ: Макортівське, Кресівське та 

Саксаганське. 

В межах міста Кривого Рогу на р. Саксагань збудовано 2 

водосховища – Кресівське, яке використовується для регулювання 

поверхневого стоку і Саксаганське, яке використовується для 

трансформації максимальних обсягів стоку з басейну р. Саксагань в р. 

Інгулець. 

Перша черга будівництва греблі Кресівського водосховища була 

закінчена в 1929 році у зв'язку з будівництвом Криворізької районної 

електростанції (КРЕС). У повоєнний період, у 1948 році була завершена 

друга черга будівництва греблі, після чого площа водосховища 

збільшилася, затопивши більшу частину долини і гирла балок, кілька 

населених пунктів, кладовищ і сільськогосподарських площ. На берегах 

розташовані історичні та житлові райони КРЕС, Рибасове, 129-й 

квартал, Суха Балка, Соколовка, 5-й Зарічний мікрорайон, селище 

Кресівське-2, а також парк Шахтарський з пляжем. Кам'яною греблею 

проходить автомобільна дорога, що сполучає селище КРЕС з Зарічним 

мікрорайоном. 

Саксаганське водосховище –в нижній течії річки Саксагань, 
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найнижче в Саксаганському каскаді водосховищ, розташоване у великій 

меандрі — Галківський Кут.На берегах водосховища розташовані 

житломасиви Олександра Поля і Мудрьона. У південно-східній частині 

меандра пересипана насипом і використовувалася під хвостосховище РУ 

ім. Дзержинського, зараз по цій греблі прокладена лінія швидкісного 

трамвая «Мудрьона — Вечірній бульвар».Греблю споруджено у 1957 

для наповнення водою Саксаганського дериваційного тунелю. У районі 

зупинки «шахта Артем-1», річище річки, що прямувало до Карнаватки й 

природного гирла, було обрізано і засипано земляною греблею, якою на 

початок XXI сторіччя прямує одна з провідних автомагістралей на 

ділянці від площі Горького (кільце 95 кварталу) до площі Олександра 

Поля.До спорудження другого дериваційного тунелю в 1971 році, р. 

Саксагань виходячи з меандри «Деконська петля» (вигин річки в районі 

шахти Північна, колишнього РУ ім. Кірова) безпосередньо впадала до 

водосховища. На початку 1970-х років Деконську петлю пересипали 

греблею, якою зараз проходить автодорога і пустили річку по 

підземному тунелю, завдовжки в 300 м. З тунелю річкова вода впадає до 

водосховища в районі автотранспортної зупинки «шахта Артем-1». 

Річка Саксагань на гирловій ділянці закрита в Саксаганський 

дериваційний тунель. Саксаганський тунель є унікальною 

гідротехнічною спорудою, що являє собою підземну річку, закопану на 

глибину від 31 до 63 м. Подібних споруд немає в Україні. Тунель 

проходить під житловою зоною міста. Тунель створений з метою 

відведення води річки Саксагань від великих запасів залізної руди 

колишнього рудника ім. Кірова. Споруджувався тунель як гірнича 

проходка. Так ріка Саксагань наразі впадає в ріку Інгулець на 1,5 км 

нижче від природного гирла. Довжина тунелю складає 5322 м, діаметр 

тунелю 3,5 м. Для збору води до тунелю збудоване останнє за течією 

річки Саксагань – Саксаганськеводосховище.  

Південне водосховище — водосховище на сході центральної 
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частини Криворіжжя у балках Тарановій і Чебанці (басейн річки 

Кам'янки). Збудоване у 1961 р. для накопичення дніпровської води, яка 

подається до нього каналом Дніпро — Кривий Ріг і призначена для 

питних і побутових цілей, зрошення сільськогосподарських угідь та 

розведення промислових порід риб. Єдине водоймище на Криворіжжі, 

яке наповнюється водою річки Дніпро.  

В період інтенсивного індустріального розвитку, на території міста 

було штучно створено багато ставків різного призначення. Так у деяких 

житлових мікрорайонах були сплановані та заповнені питною водою 

ставки, які використовуються в рекреаційних цілях. Також для ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» були створені 3 ставки - відстійники з 

водою технічного призначення, вода з яких, періодично скидається у 

підземне русло річки Саксагань. 

Більше 20 водойм Кривого Рогу сформувалися в результаті 

діяльності підприємств з видобутку корисних копалин. Величезні чаші 

відпрацьованих кар'єрів поступово заповнюються ґрунтовими водами, 

формуючи унікальні природні зони. Серед інших – відпрацьований 

гранітний кар'єр «Жовтневий» біля 7-го мікрорайону «Зарічний». 

Глибина водойми сягає 35 метрів. Карачунівський гранітний кар'єр – ще 

одне популярне місце серед криворіжців.Всі ці затоплені кар’єри 

завдяки рекультивації і природним процесам перетворилися в 

неймовірно мальовничі озера та стали місцями активного відпочинку 

містян. 

Фактично місто було засноване на землях з посушливим кліматом 

на злитті двох річок Інгулець та Саксагань. Але з розбудовою 

промислового комплексу  та зростанням населення міста з початку 30-х 

років виникла необхідність у використанні великих запасів води. Тому 

на території міста було створено багато штучних водних об’єктів та 

змінено і зарегульовано річки. Це мало вплив не лише на природний 

ландшафт міста, а і на екологічний стан поверхневих вод. Більшість 
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водойм мають позитивний вплив на мікроклімат території, адже 

розташовуються в житлових районах та слугують рекреаційними 

зонами. Цей аспект стає дуже важливим в природоохоронному ракурсі, 

оскільки водні об’єкти міста зазнають постійного антропогенного 

впливу. На  зарегульованих річках виникає проблема стоку води, що 

призводить до заболочення. На сьогодні екологічний фон міста 

залишається складним, тому охорона водних об’єктів повинна мати 

пріоритетне значення. 

Висновки: 

- природохоронна функція повинна стати пріоритетною при 

формуванні сучасного геопростору міста; 

- невідкладним завданням на сьогодні є розробка заходів із 

зменшення антропогенного впливу на водні екосистеми міста; 

- відбувається інтенсивне забруднення водотоків і водойм під час 

зайняття заплав під час розбудови інфраструктури міста 
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МІСТО ЯК СКЛАДНА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

МИКОЛЬЧЕНКО В.С. 

к.ф.н., методист Криворізького 

національного університету 

Доцільність системного підходу до проблеми життєзабезпечення 

великих промислових центрів випливає з величезного розмаїття і 

складності факторів, елементів інфраструктури, зв'язків між ними, що 

впливають як на ефективність управління містами, так і на якість життя 

його населення. 
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Відзначимо насамперед, що місто взагалі - це відносно самостійна, 

юридично оформлена складна динамічна територіальна, економічна і 

соціальна система, в якій відтворюються економічні, соціальні, 

політичні, ідеологічні, управлінські, демографічні, етнічні, екологічні, 

правові містобудівні і інші відносини життєзабезпечення; система з 

особливостями свого формування, розвитку і функціонування, 

різноманітними зв'язками з зовнішнім середовищем. 

Таким чином, місто - це не тільки місце спільного проживання 

людей. Віно об'єднує співтовариство в систему, що складається з різних 

елементів (економіка, культура, політика, екологія, пронизану 

соціальними відносинами), функціонування яких спрямоване на 

досягнення глобальної мети - зростання якості життя кожної людини [1]. 

Всі елементи представленої системи знаходяться в тісному 

взаємозв'язку і взаємозумовленості, а от ігнорування хоча б одного з них 

призводить до деградації всієї системи, супроводжується важкими 

екологічними, соціальними, економічними і політичними наслідками. 

Об'єднання елементів і підсистем здійснюється за єдиними 

принципами на всіх рівнях. 

Наведемо принципи об'єднання підсистем і елементів в 

целереалізующіх систему - загальні для будь-якого рівня [2]. 

1. Функціональний принцип: підсистеми призначені і 

забезпечують своїми цільовими функціями, тобто інтегральними 

напрямками діяльності та результатами, реалізацію глобальної мети 

системи. 

2. Організаційний принцип: підсистеми пов'язані організаційно і 

підпорядковані між собою так, щоб найкращим чином забезпечити 

реалізацію головної мети. 
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3. Ресурсний принцип: підсистеми забезпечені всіма необхідними 

ресурсами (матеріальними і нематеріальними) для виконання своїх 

цільових функцій і пов'язані між собою ресурсними потоками. 

4. Технологічний принцип: підсистеми мають власні технології 

для функціонально необхідного перетворення ресурсів; підсистеми 

пов'язані між собою загальносистемними технологічними 

перетвореннями ресурсів, необхідними для целереалізаціі. 

Таким чином, принципи об'єднання елементів (підсистем) 

формують чотири основні типи структурних зв'язків: 

1. функціональну конфігурацію зв'язків; 

2. організаційну конфігурацію зв'язків; 

3. ресурсну конфігурацію зв'язків; 

4. технологічну конфігурацію зв'язків. 

Покажемо, як структурується і описується система місто на базі 

розглянутої версії системного підходу. 

Зміст поняття "місто" має багато різноманітних трактувань. 

Філософський його тлумачення пов'язане з поданням про деякі 

узагальнених принципах, що направляють пізнання складних систем 

шляхом вивчення внутрішніх динамічних характеристик і структур [3]. 

Термін "місто" використовується також для позначення однієї з 

основних функцій управління, яка реалізується в створенні і 

вдосконаленні системи, підтримці порядку в її функціонуванні. Нарешті, 

"місто" ототожнюється із соціальною системою. Підтвердженням є 

безліч визначень, що зустрічаються в літературі, таких як, наприклад, 

"місто - соціальна спільність, в якій існує функціональний розподіл 

праці, спрямоване на досягнення спільної мети життєзабезпечення 

населення". З цієї точки зору до соціальної спільності можна віднести 

політичні організації, виробничо господарські, творчі, навчальні та ін. 
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Однак, незважаючи на їх велику різноманітність, необхідно 

сформулювати ряд ознак, що відображають сутність даного поняття. 

По-перше, соціальна організація-це об'єднання людей з різними 

специфічними функціями і ролями. По-друге, соціальна організація 

створюється і функціонує для досягнення спільної мети, яка об'єднує 

людей для реалізації певних соціальних потреб і, в першу чергу, 

досягнення соціальної стабільності, справедливості та захищеності. По-

третє, наявність організаційної структури, що дозволяє здійснювати 

спільну діяльність людей в напрямку досягнення єдиної мети. Взаємодія 

дозволяє інтегрувати діяльність людей, сприяє формуванню організації 

як єдиного цілого, що має якісно нові властивості, що не зводяться до 

суми властивостей, що входять в нього частин. Таким чином, місто, як 

соціальна система являє собою відносно автономну групу людей з чітко 

структурованою спільною діяльністю, що функціонує для реалізації 

соціальних інтересів обумовлених спільною метою [4]. 

Серед елементів, що становлять структуру міста, особливо 

виділимо роль економіки як складної самостійної підсистеми виконує 

провідну роль в життєзабезпеченні населення. Структура економічної 

системи дає уявлення про взаємозв'язки її елементів, кругообігу 

фінансів, товарів і послуг, що забезпечують життєдіяльність населення. 

Як економічна система, місто також може характеризуватися 

низкою ознак. По-перше, він має певні межі, що дозволяють існувати 

автономно від інших формувань подібного роду і не розсіятися в 

навколишньому середовищі. Межі визначаються територією, назвою, 

організаційною структурою та ін. По-друге, місто, як економічна 

система характеризується сукупністю застосовуваних ресурсів, а також 

їх якістю. По-третє, використовуваним потенціалом. По-четверте, 

спільною метою об'єднання і функціонування всієї сукупності ресурсів. 
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Таким чином, місто, як економічна система являє собою 

об'єднання сукупності застосовуваних ресурсів для досягнення єдиної 

мети, обумовленої загальної глобальної метою розвитку країни. 

Очевидно, що соціальна і економічна сутність міста нерозривно 

пов'язані і не можуть розглядатися у відриві один від одного. 

Неможливо досягти суспільства соціальної стабільності, справедливості 

та захищеності без ефективно функціонуючої економіки. І, навпаки, не 

можна добитися стабільних економічних успіхів без відповідного рівня 

соціальної безпеки і стабільності. 

Протистояння економіки та екології - одна з вузлових проблем 

життєзабезпечення в містах. Висока щільність населення, 

перевантаженість міст промисловими підприємствами, транспортом, 

вкрай загострюють екологічну ситуацію, що явно позначається на 

погіршенні здоров'я населення, збільшенні числа генетичних порушень, 

скорочень середньої тривалості життя. У зв'язку з цим виникла 

концепція несумісності високих темпів промислового розвитку з 

охороною навколишнього середовища. Виникли системні суперечності 

між соціумом, економікою і природою. Без охорони навколишнього 

середовища може бути серйозно порушений процес виробництва і 

споживання людиною матеріальних благ. Тому для досягнення 

глобальної мети існування і розвитку міст недостатньо тільки 

соціального, економічного або екологічного підходу. Сучасне 

промислове місто повинен формуватися і управлятися як єдина система. 

Таким чином, сутність міста доцільно досліджувати як еколого-

соціально - економічну систему (ЕСЕС). 
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Formation and saving a socio-cultural space of a modern city is one of 

the most significant problems of modern society. Contemporary science 

considers a metropolis as a set of spiritual, value, ethnic, economic and social 

elements limited by the territorial border, that contributes to the socio-cultural 

development of individuals and social groups. 

The rapid development of informational and communicative 

technologies and the actively forming informational society greatly change 

and complicate the social organization of the urban area.  

The cultural space of the city is characterized by openness, dynamism, 

and diversity. That is why informatization, globalization and developing a 

new form of interaction became vital in studying modern city space. 

Nowadays, the Internet is an essential part of an urban way of life, and 

therefore cultural city space. The modern city is a city driven by information 

technologies; it is a city of illusions, society globalization, and the city of the 

internet. Precisely speaking, thanks to the current rate of the developing of 

global technological progress, for a few decades a city will have got 

characteristics of virtuality, and with it its name "virtual city" or "city of 

illusion". 
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City society is communicative for its nature. As the etymology 

proximity of different derivative words suggests: society and socialization are 

inseparable. N. Luman’s position that culture, in particular, the urban 

environment, is developing due to changes in communication technic or 

McLuhan’s idea that communication technologies are one of the decisive 

factors in the formation of social systems in history can be established as a 

starting point in the social communication of our time. 

The Internet creates in the urban environment a new communication 

space, similar in structure to an endless mosaic, the puzzles of which are 

various cultural fragments. The Internet unites urban society, namely 

globalizes it. And one can assume that the logic of computer networks (the 

mean of the message is the message itself) soon grows into the logic of 

communication of modern citizens. The city, as it were, personified and 

subordinate human and his or her being to the laws of science. Thereby, it 

partially excludes elements of poetry, art, myth, and religion, the era of the 

Internet provokes the beginning of the remaking of nature of the human as a 

person. 

 On the other hand, any urban system implies the existence of a certain 

information space characterized by its social parameters, as well as a 

technological weapon. Accordingly to this, changes of humans as the social 

individual make it possible to talk about a change in the socio-communicative 

environment in which he or she dwells [2]. 

The influence of the Internet on the city, as a social structure, can be 

divided into two types: positive and negative aspects of human development 

of "virtual reality". 

Nowadays, along with the Internet, there is a “blurring” of the 

boundaries in communication. The so-called "mega-community" is being 

formed in the structure of the city. The borders of the city itself also ceased to 

have clear boundaries, became transparent and almost invisible. This is the 
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globalization of human communication in modern society. The worldwide 

web is a unique means of uniting each and everyone into a “one close system” 

(T. De Chardin). 

 Statuses of citizens equate in the "virtual city". Everyone has equal 

opportunities to express their point of view, express their feelings, thoughts. 

There is an absence in the "city of illusions" of communication barriers that 

are inherent in the real physical environment. 

But you need to remember that leaving  from the real city to virtual 

does not contribute to avoiding problems, but only exacerbates them. A 

significant reduction and narrowing of social ties begins, which will lead to 

human loneliness. He or she does not communicate, does not support social 

interaction, but only creates the illusion of all this. The "virtual city" will 

create a specific space that will specialize in the transition of everything and 

everybody into a virtual state. 
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Today we can see a paradigm shift in the development of the city:  "an 

office city", "a machine city" and "an industrial city" are changing into "a 

cultural city", "a city for life", "a city that promotes a healthy city". The 

combination of such approaches as "a city as an innovative project" and a city 

– is "a center of culture" acquires a new meaning. The city of the future will 

be characterized as a place, that promotes the implementation of innovative 

initiatives with participation of as many people as possible, as a place, where 

they approach social and economic problems in a new way, a place of 

collective creativity of the inhabitants, who are the representatives of different 

cultural and social backgrounds [1, р. 376]. 

The aim of the study is the analysis of the impact of the modern 

globalized world on new opportunities for urban development. Metropolitan 

areas are considered to be the most innovative centers where technological 

and scientific progress, economic, social and cultural developments are 

concentrated. By the innovation we mean the activities of people and 

organizations to change themselves and the environment through the 

introduction of new processes, products, behavior. The urban innovation 

describes the development and application of ideas and technologies that 

improve goods and services or increase the city's efficiency. 

Nowadays cities are under the strongest pressure of increasing cultural 

diversity and social heterogeneity. The population of cities is made up of the 

representatives of different nationalities, languages, religions and social strata, 

and this will become more apparent in future cities. 

Cities perform a socio-cultural function, proving that they are the 

cultural heritage sites of the peoples, who are living in them. Traditions, 

attitudes, and norms of behavior that regulate the behavior of social subjects 

are formed in cities. Thanks for this function the creative activity of 

individuals as well as their identification are realized. 
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One of the most important conditions for the permanent urban 

development is the introduction of innovations. The innovative cities seek to 

link the innovative issues in the economy with the sustainability and 

governance issues at different levels of the city's energy system, in 

combination with the comprehensive basic urban planning programs [1, с. 

378]. 

In order to outline the cultural potential of cities, it must be remembered 

that historical or cultural monuments of world or national importance are 

concentrated in cities. It is necessary to implement projects in the field of 

digitization of tourist and cultural spaces of the city, including navigation 

system, mobile Internet for tourists and personalized online services, and an 

updating of the websites of museums with the possibility of virtual tours of 

them. Museums and cultural centers around the world often use virtual reality 

technology. 

 Results of the research: current and future trends in the cultural life of 

the city: Glocalization (simultaneous processes of a globalization and 

localization of a culture). This tendency can be defined as the desire of 

providing an opportunity for every culture to implement its "peculiarities" in 

the multicultural world. It is a process of interaction of a global and local 

influence at the same time on all systems, and in particular on a culture; 

Integration is a blurring of borders, a universality of cultural norms and 

standards; a technological support for culture. Nowadays the culture is 

inseparable from the technological aspects of social development. 

Reference: 
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