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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Волчецький Р. В. 

Департамент економічного розвитку, 

торгівлі та туризму Миколаївської 

облдержадміністрації , 

м. Миколаїв 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» курортно-

рекреаційну сферу і туризм в Україні було внесено до переліку 

пріоритетних галузей економіки, в яких стимулюється інвестиційна 

діяльність з метою створення нових робочих місць. [2] 

Миколаївська область є привабливим для розвитку туризму та 

інвестування регіоном, завдячуючи вигідному географічному 

положенню, розвинутій транспортно-логістичній інфраструктурі, 

значному природно-рекреаційному та туристичному потенціалу.  

Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області на період до 2015 року, визначає розвиток туристично-

рекреаційної сфери, як пріоритетний. Тому, розвиток туризму в 

області впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, 

зв’язок, будівництво, сільське господарство і є одним з 

найперспективніших напрямів структурної перебудови економіки.  

Основним завданням розвитку туристично-рекреаційної сфери 

області є створення на базі природно-рекреаційного та історико-

культурного потенціалу туристичної інфраструктури та формування 

туристичного інтересу. 

Використання наявних природно-рекреаційних ресурсів, таких 

як морські піщані пляжі довжиною більш 140 км, мальовничі 

ландшафти берегів річок Південний Буг та Інгул; джерела 

мінеральних вод (бальнеологічних) з експлуатаційними запасами до 1 

тис. м. куб. на добу; запаси мулистих лікувальних грязей, особливо 

Тилигульського і Бейкушського лиманів, з геологічними запасами 
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більш 2 млн. м. куб., 11,2 тис. га лісових масивів створює реальні 

можливості для індустріалізації рекреації і туризму.  

Завдяки тільки наявним запасам родовищ мінеральних вод, 

лікувальних грязей можливо організувати лікування близько 200 тис. 

чоловік на рік. Низов'я річок і їхні дельти можуть служити для 

спортивного полювання і деяких інших видів рекреаційних занять. [3] 

Для подальшого розвитку та удосконалення курортно-

туристичної інфраструктури області передбачається оголошення 

природних територій сіл Коблеве, Рибаківки, Чорноморки та міста 

Очакова курортами, з наданням їм відповідного статусу.  

На території області знаходиться 141 об'єкт природно-

заповідного фонду, загальною площею 75,6 тис. га, що складає 3,03% 

заповідності території. Наявні природно-рекреаційні ресурси також 

потребують інфраструктурного облаштування, прокладання 

екологічних стежок, туристичних стоянок та екотаборів, організації 

місць відпочинку тощо. 

Велика кількість об’єктів історії, культури та археології 

забезпечують постійний туристичний інтерес до нашого регіону. На 

території області знаходяться такі унікальні об’єкти: національний 

історико-археологічний заповідник «Ольвія», миколаївський 

обласний краєзнавчий музей, музей суднобудування та флоту, яхт-

клуб, історико-археологічні об’єкти села Мигія та міста 

Южноукраїнська. 

Завданням облдержадміністрації є вивчення та раціональне 

використання туристичних ресурсів, а саме: визначення, 

структурування, збереження історико-культурного та природного 

потенціалу області, розробка програм розбудови перспективних 

територій для розвитку туризму, ефективне використання та 

оновлення наявної матеріально-технічної бази в традиційних місцях 

відпочинку. [1] 

Для створення та розвитку конкурентоспроможної туристичної 

інфраструктури, вивчення та використання наявних туристичних 

ресурсів необхідне залучення інвестиційних коштів. Тому, 

облдержадміністрацією вживаються заходи направлені на поширення 

інформації про туристично-рекреаційні можливості та формування 

позитивного міжнародного туристичного іміджу області.  

Такі масові фестивальні заходи як: щорічний відкритий 

фестиваль авторської пісні, грецької культури та туристичного 
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відпочинку «Ольвія», який традиційно проходить на території 

національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» та 

фестиваль «Відпочивай активно!» забезпечують постійний 

туристичний та інвестиційний інтерес до зазначених територій.  

На сьогоднішній день в Миколаївській області створено всі 

необхідні умови для залучення великої кількості туристів та 

відпочиваючих. Надалі поступальність та інтенсивність розвитку 

туризму в області залежатиме від комплексної та планомірної 

реалізації стратегії підтримки позитивного іміджу, створення 

якісного регіонального конкурентоспроможного туристичного 

продукту, впровадження інновацій, залучення інвестицій, 

ефективності впровадження комплексного підходу до розвитку 

туризму та курортів на регіональному рівні.  
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Огієнко А.В., к.е.н., доцент 

МНУ ім. В.О. Сухомлинського  

Огієнко М.М., к.т.н., доцент 

   ВП «МФ КНУКІМ»  

   м. Миколаїв 

 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 

глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства, в 

тому числі і ринок туристичних послуг. Сучасною тенденцією в 

економіці розвинених країн є зростання частки туристичних послуг 

як у структурі валового внутрішнього продукту, так і в структурі 

споживання. Для них характерний інтенсивний розвиток нових 

інформаційних технологій, електронної торгівлі в сфері туризму. Такі 

процеси створюють загрози туристичним галузям країн із нижчою 

конкурентоспроможністю національних підприємств, 

несформованістю ринкових механізмів та недосконалою державною 

туристичною політикою. Це стосується країн з трансформаційною 

економікою, до яких належить й Україна. 

На сьогодні туристичний бізнес розглядається як найбільш 

перспективний напрям розвитку цього ринку. Україна займає одне з 

помітних місць в світі щодо наявності унікальних туристичних та 

курортно-рекреаційних ресурсів. Нині туристичною діяльністю в 

Україні займається понад 1,5 тис. підприємств, на яких працює майже 

100 тис. чол. Для обслуговування туристичних потоків задіяно більше 

3 тис. лікувально-оздоровчих закладів, майже 1,5 тис. туристичних 

баз, готелів, мотелів і кемпінгів різних форм власності. За оцінками 

фахівців, Україна може приймати до 10 млн. туристів на рік. 

Заслуговує на увагу той факт, що Україна має всі передумови для 

підвищення конкурентоспроможності в цій сфері. Серед них треба 

виділити наступні: вигідне географічне положення; розвинута 

транспортна інфраструктура; значний науково-технічний потенціал; 

наявність висококваліфікованих кадрів. Туристична галузь в Україні 

формується за рахунок трьох складових: виїзний (зарубіжний) 

туризм; внутрішній туризм; в’їзний (іноземний) туризм.  
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В Україні туристичний бізнес розвивається з переважною 

орієнтацією на виїзд. Переважну більшість діючих туристичних фірм 

вважають за краще займатися напрямом своїх співвітчизників за 

рубіж, і лише невелика їх частина працює на залучення гостей в 

Україну – тобто капітал від туристичного бізнесу направляється за 

кордон. 

Україна на ринку міжнародного туризму виступає як країна-

генератор туристичних потоків, хоча потік іноземних туристів до 

нашої країни постійно зростає. Протягом 6 місяців Україну відвідали 

9,5 млн. в’їзних (іноземних) туристів, що на 27% або майже на 2,0 

млн. осіб більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Турпотік 

українців, що виїжджали за кордон у І півр. 2013 р. збільшився за 

рахунок поїздок з організованого туризму та приватних подорожей, 

порівняно з І півр. 2012 р. на 6% або на 467,9 тис. осіб та становив 8,3 

млн. осіб. 

Спостерігаються позитивні зрушення на національному ринку 

туристичних послуг, які позначені зростанням обсягів діяльності на 

внутрішньому ринку і зростанням потоку іноземних відвідувачів, 

помітною також є тенденція перевищення в'їзного потоку над виїзним 

у структурі міжнародного туризму. Незважаючи на широку 

«географію» туристів, які приїжджають до нашої країни, їх 

переважну частину (50%) складають туристи з країн СНД.  

Слід відмітити певне зростання темпів виїзного туризму і його 

мотиваційний та географічний перерозподіл, що позитивно 

характеризує зміни на національному туристичному ринку. 

Основними партнерами країни на ринку зарубіжного туризму 

залишаються країни-сусіди, до яких спрямовані як туристичні, так і 

транзитні поїздки: Росія, Польща, Молдова, Білорусія.  

На ринку іноземного (в'їзного) туризму також спостерігається 

значна сезонність, «пік» якої припадає на липень-серпень, оскільки 

основною метою приїзду в Україну іноземних туристів є рекреація і 

відпочинок (понад половину всіх відвідувань) та бізнес (майже 32%). 

Водночас зростає чисельність туристів, які прибувають з курортно-

лікувальною та спортивно-оздоровчою метою, хоча частка цих 

сегментів залишається порівняно незначною. Відповідно до мотивації 

потік іноземних туристів розподіляється й територіально: майже 

половина його спрямована на Крим, третина – до Києва, п’ята 

частина – до Одеської області і майже 7% – до Львівської. 
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Зростає значення України як транзитної держави і це 

позначається на кількості одноденних відвідувачів, чисельність яких 

протягом останніх років стабільно росте, перевищуючи 50% всіх 

відвідувань. Особливо зріс транзитний потік через Україну з країн 

СНД. 

Стратегічною метою розвитку туризму в Україні є у створення 

продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного 

максимально задовольнити туристські потреби населення країни, 

забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх 

соціально-економічних інтересів при збереженні економічної 

рівноваги та історико-культурної спадщини. Це стосується 

насамперед таких привабливих туристсько-рекреаційних зон, як 

Автономна Республіка Крим, Волинська, Запорізька, Івано-

Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька області, м. Київ, де 

туризм посідає чільне місце в розвитку економіки.  

Туристична політика держави повинна бути спрямована на 

розробку макроекономічної стратегії поширення інноваційноємних 

технологій у туристичній галузі, сприяння активізації рекламно-

інформаційної діяльності туристичних підприємств, забезпечення їх 

новітньою інформацією; вдосконалення інфраструктурного за-

безпечення території, формування локальних спеціалізованих ринків 

праці, створення умов для розвитку здорової конкуренції на місцевих 

ринках туристичних послуг; комплексного розв'язання проблем 

туристичної галузі у поєднанні з розв'язанням соціальних та 

екологічних проблем, стимулювання розвитку сільського зеленого 

туризму. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

Білов Г.О., к.е.н., доцент 

ВП  «МФ КНУКІМ», м. Миколаїв 

 

В умовах формування суспільства XXI сторіччя постає питання 

нового погляду на сутність економіки, як одного із значних видів 

діяльності та чинника загальнолюдського прогресу. Промисловий та 

технологічний розвиток загалом сягнув того рівня забезпечення 

потреб суспільства,  коли ці потреби вже є задоволеними в 

необхідному порядку (кажучи про такі провідні країни, як США і 

країни Східної Європи) і дають змогу до формування нового 

пошукового вектора і, в наступну чергу, нових потреб. Формування 

нового напряму в економіці спричинило до активного впровадження  

нових ідей та ніш, що зможуть бути актуальними та вигідними в 

постіндустріальній ері. І саме творчий пошук нових методів та 

економічних напрямів став ведучим фактором розвитку 

постіндустріального суспільства. Змінилася не сама суть економіки, 

вірніше можна сказати що на даному моменті  значними її чинниками 

стають інформація та ідеї. Тобто відбулася своєрідна надбудова над 

економічною лінією, припустимо, минулого суцільно промислового 

сторіччя, що акцентувалося на машинному виробництві. Тобто «люди 

з ідеями, люди, що володіють ідеями, стали більш впливовими, ніж ті, 

хто управляє машинами і, в багатьох випадках чим, ті, хто володіє 

машинами.». Перехід до такого напряму зумовлений відкиданням 

необхідності множинного нарощення промислового потенціалу в 

силу його сучасного масштабу, який вже підійшов до межі та 

породжує ряд проблем, серед яких можна виділити, наприклад, 

екологічну. Насамперед важливим питанням постає тепер новий 

творчий погляд, суцільно індивідуалістичний на економічну ситуацію 

сучасності, який виражений в створенні інформаційної мережі ідей, 

яка буде здатна на формування нових запитів і напрямів, найбільш із 

розвинених яких є концепція креативної економіки.  

  Якщо поглянути на ці зміни в більш локальному аспекті, то, 

наприклад, значним чином актуалізуються в наш час «креативні 

якості» підприємця, його змога до створення якісно нового продукту, 
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матеріального чи інформаційного характеру. До його здатності до 

ризику тепер додається якість існування у ньому значного творчого 

начала, уваги до досягнень науково-технічного прогресу, що здатне 

культивувати на протязі його діяльності нові ідеї та методи цієї 

діяльності на фоні актуальних течій в креативній економіці. Таким 

чином, навіть на локальному рівні починає актуалізуватися 

економічно-мотивована творчість, яка призводить до нового  виду 

конкуренції, яка вже залежить від особистих, індивідуальних якостей, 

особливо рівня творчості, який грає все більш значну роль, особливо 

порівняно із індустріальною епохою. 

  По-перше поняття креативної економіки невіддільне від 

центрального в ній такого поняття, як творчість, що слугує її 

активним і інтегруючим усі її сфери чинником.  Сутність саме 

креативної економіки полягає в об’єднанні таких здавалося б 

антагонізуючих чинників, як творчість та господарська діяльність.  

Не можна сказати, що елементи творчого пошуку не були присутні в 

економіці індустріального періоду, адже сутність підприємницької 

діяльності завжди полягала в ризику та нових рішеннях в його сфері 

діяльності, що забезпечувало гідну конкуренцію. Але за умови 

постіндустріального суспільства, та переходу економіки на 

креативний рівень значення творчості постає на перший план, як 

регулюючий та вільний «фактор виробництва» нової епохи. Саме 

творчість є першорядним рушієм економіки, а не навпаки, при цьому 

інтегруючись в постіндустріальну економічну систему 

взаємообумовлює одне одного. За одним із провідників креативної 

економіки Джоном Хокінсом «творчість необов'язково є економічною 

діяльністю, але може стати такою, коли його продуктом стає ідея, що 

має економічне застосування або ринковий продукт». Особливість 

цієї творчості, актуалізованої в економіці, постає в свободі її 

діяльності при багатої перспективності кожної новостворюваної ідеї, 

особливо значення яка набуває в процесі її економічного освоєння та 

каталізатора її подальшого розвитку. Свобода творчості дає 

принципово новий погляд на сучасну економіку, яка набуває статусу 

креативної, даючи навіть не одразу сприйнятим ідеям невичерпного 

потенціалу освоєння в майбутньому, які слугують подальшому її 

розвиткові. Таким чином, поняття «творчість» невід’ємне з 

існуванням такого поняття як свобода діяльності, підкреслюючи тим 

самим сенс креативної економіки, як такої. «Для творчого вираження 
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необхідна свобода. Окреслюючи сутність креативного напряму 

економіки, першим чином постає зміна пріоритетів в економічній 

діяльності, де перснем її розвитку постає вже не нарощення 

промислового потенціалу, а сприяння розвиткові та присвоєння 

головного статусу її становлення сфери послуг, до якої належить 

наука в тому числі.  

Одним із найважливіших «банків» сучасної креативної 

економіки є наука, як найбільш структурована область пізнання з 

активною творчою складовою. Якщо звернути увагу саме на науку, 

не можна не помітити її наростаючої актуальності, особливо в умовах 

поступового розчинення кордонів поміж багатьох споріднених з нею 

сфер. І якщо пов’язати її із постіндустріальним суспільством можна 

сказати, що «для нового суспільства стають характерними домінуюча 

роль теоретичних знань, панування теорії над емпіризмом і 

кодифікація знань в абстрактні системи символів, які можуть бути 

застосовані до безлічі самих різних ситуацій.». Саме такою по 

відношенню до креативної економіки може постати і вже постає 

наукове пізнання. Тобто воно стає креативним джерелом ідей, що 

вливає нові ідеї та тенденції, формує через пропоновані нею інновації 

новий попит на інформаційному ринку.  Самі інновації становлять 

невичерпний ресурс, що сам із себе може відкривати нові вектори 

освоєння, що надає креативній економіці невичерпного по суті 

потенціалу.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

Бондарчук-Чугіна І.Ю. к.і.н., доцент 
Прокопенко М.М. к.е.н., доцент 

ВП  «МФ КНУКІМ», м. Миколаїв 
 

Період стихійного розвитку сфери туризму позаду. Сьогодні 

галузь функціонує в умовах жорсткої глобальної конкуренції, а отже, 

потрібно створювати й просувати унікальний турпродукт, який би 

став візитною карткою України у світі. Тому наступні кроки 

українського туризму мають бути вивіреними й ефективними. Це ж 

можливо лише за наявності кількох обов’язкових умов. 

По-перше, використання в повному обсязі потенціал, 

напрацьованого за попередні роки нашими туроператорами. По-

друге, наукового вивчення нинішнього стану розвитку галузі й 

формування на цій основі оптимальної моделі розвитку вітчизняної 

туристичної сфери як на найближчу, так і на віддалену перспективу.  

У рамках чинної сьогодні Державної програми розвитку туризму 

на 2002-2010 роки здійснити такий прорив у розвитку галузі не 

вдається. Цілісний підхід до розв’язання позначених проблем 

можливий лише за умови негайного ухвалення проекту  Стратегії 

сталого розвитку туризму та курортів в Україні, який був 

розроблений з ініціативи Наукового центру розвитку туризму.     

Стратегія сталого розвитку туризму в Україні, безумовно, заслуговує 

на підтримку. До її розробки Науковий центр розвитку туризму 

залучив представників провідних навчальних та наукових  закладів 

України, фахівців туристичних підприємств, широкий загал 

туристичної громадськості. Створений документ враховує досвід 

багатьох країн світу, котрі досягли значних успіхів у розвитку 

туристично-рекреаційного потенціалу . Як результат - серед 

пріоритетів, які визначатимуть сталий розвиток туризму в Україні, 

вперше названо формування простору високої туристичної 

привабливості (за рахунок раціонального використання місцевого 

ресурсного потенціалу), інформаційного простору та людських 

ресурсів. Важливо також зазначити, що в умовах глобалізації сам 
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процес районування відкритого простору має бути регульованим. 

Тому навіть державна програма щодо розвитку туризму в Україні на 

2002-2012 роки намагалась поставити ці проблеми в контексті саме 

культурно-історичних реалій. Туристична інфраструктура України в 

її регіонально визначеному контексті – це досить проблемне питання. 

І стратегія туристичної діяльності, яка має розбудуватися, не може 

бути  періодичною або сугубо плановою, вона повинна виникнути на 

підставах консенсусу, пріоритетних стратегій. Коли буде 

запропоновано декілька шляхів культурного туризму, коли будуть 

декілька карт туристичного районування України, то тоді і сам турист 

і всі інші легко розберуться, який шлях є найбільш кращим і більш 

перспективним. Поки що цього всього нема. Поки що ми бачимо 

поверховий рекламно-туристичний проспект, який мало що свідчить 

про турресурси, про культурно-історичний потенціал і про навіть, сам 

тур, який здійснюється в рамках всіх ціх реалій. Адже ще не 

розроблено хоч якоїсь приблизної схеми туристичного районування 

України, хоча всі розвинуті країни це вже давно зробили.  

Історико-культурний потенціал України настільки необмежений і 

настільки поліморфний в своїх вимірах предметно-архітектурних 

складових, ландшафтно-паркових ознаках, в рельєфних, креативних, 

навіть в етнологічних зонах, що потребує свого культурно-

історичного аналізу саме в рамках туристичної теорії. Ця теорія 

допоможе здійснити планових стратегічних заходів щодо розвитку 

культурного туризму як дбайливого і цілеспрямованого використання 

культурно-історичних ресурсів України.   

Викладачі кафедри країнознавства та туризму Київського 

національного університету ім. Т.Г. Шевченка запропонували до 

проекту Стратегії сталого розвитку туризму в Україні питання 

збереження ресурсного потенціалу  та формування туристичного 

простору. В основу покладено ідею формування системи 

туристичних центрів,так званих опорних туристичних каркасів 

території. Наступний крок-спрямування зусиль держави й бізнесу на 

розбудову інфраструктури саме в цих центрах, надання їм 

інформаційної підтримки. Таким, наприклад, є міста, визначені 

програмою ЄВРО-2012. 

Формування  опорного туристичного каркасу передбачає, що він 

із часом включатиме туристичні центри різного рівня, з’єднані між 

собою мережею національних туристичних маршрутів. Отож, 
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унаслідок запровадження положень Стратегії, за найближчі 10-15 

років маємо сформувати туристичну мереж, яка репрезентативно 

представляла б Україну іноземним туристам, а вітчизняним-надавала 

можливості глибше ознайомитися з природними й історико-

культурними скарбами країни, відпочивати на бальнеологічних та 

кліматичних курортах, займатися улюбленими видами спорту, 

відвідувати різноманітні фестивалі тощо.  

Певна річ, без розвитку транспортної інфраструктури, що є 

прерогативою держави, формування та функціонування опорного 

туристичного каркасу неможливе. Слід також вирішити й питання 

управління територіями, які спеціалізуються на туризмі, 

удосконалити чинне законодавство.      

Особо потребують удосконалення і діючі нормативи планування 

та забудови рекреаційних територій. 

Аналіз чинної законодавчої бази з питань туризму свідчить: 

ефективність її норм залишається низькою, не створені необхідні 

правові основи для залучення інвестицій, особливо іноземних, у 

розвиток туризму в Україні, не гарантована безпека у сфері туризму 

як безпосередньо туристам, так і суб’єктам туристичної діяльності, не 

забезпечені надходження до бюджетів від туризму, не створені умови 

для реалізації громадянам прав на відпочинок. У Стратегії 

передбачається посилення юридичної відповідальності за якість і 

безпеку туристичних послуг, захист прав українських громадян як 

туристів за кордоном, розробка проектів законів із регулювання 

туристичної діяльності, узгодження системи українського 

законодавства з відповідними директивами та стандартами ЄС, а 

також адаптація до них. Потребує також внесення змін та доповнень і 

законодавство України з питань регулювання праці, зайнятості, 

підготовки й перепідготовки фахівців у сфері туристичної діяльності, 

соціального забезпечення та соціального захисту всіх учасників 

туристичних відносин. 

Розвиток туризму в Україні останніми роками характеризується 

досить суперечливими тенденціями. Так стрімке збільшення обсягів 

туристського обороту та зростання зацікавленості національним 

туристичним продуктом з боку іноземних туристів супроводжується 

дисбалансом між в’їзним і виїзним потоками на користь останнього.  

Однак, аби стратегія стала життєздатною та реалістичною, 

необхідно, щоб уряд України визнав туризм реальним, а не 
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формальним пріоритетом розвитку національної економіки й 

культури в країні. Наступним логічним кроком має стати 

розроблення довгострокової національної програми розбудови 

туризму на засадах сталого розвитку з визначенням ефективних 

механізмів реалізації стратегічних заходів.  

Максимальна реалізація ідей та напрямів розвитку туризму, 

закладених у Стратегії, можлива також за умови їх включення до 

регіональних, обласних стратегій розвитку туризму і планів 

стратегічного розвитку населених пунктів. Саме така подальша 

робота дозволить сформувати всеукраїнський простір туризму, 

завдяки якому туристична сфера стане потужною складовою 

економіки нашої держави. 

Українська Стратегія - виключно українська, в ній необхідно 

враховувати всі сильні та слабкі сторони як самого вітчизняного 

турпродукту, так і умов, у яких він має створюватися і розвиватися.  
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ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ (МОЛЕННЄВА 

ПІДГОТОВКА) КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ 
 

Орлова О.В., кандидат культурології 

Бондарчук-Чугіна І.Ю., к.і.н., доцент 

ВП «МФ КНУКІМ», м. Миколаїв 
 

В связи с вхождением Украины в Болонский процесс все 

большую актуальность приобретает совершенствование системы 

подготовки кадров в вузе, качество которой должно соответствовать 

международным и общеевропейским стандартам.  

В условиях развивающегося международного сотрудничества 

значимым профессиональным качеством современного специалиста 

становится способность к осуществлению профессионального 

общения на иностранном языке с представителями зарубежных стран, 

которое не может быть эффективным без знания правил, норм и 

владения приемами межкультурной коммуникации. Поэтому 

подготовка студентов к межкультурной коммуникации путем 

формирования межкультурной компетентности при обучении 

иностранному языку в вузе становится требованием времени, одним 

из условий будущей профессиональной деятельности и конкуренто-

способности выпускников на международном рынке труда.  

Понятие межкультурной коммуникации стало базовым 

положением современной концепции обучения иностранным языкам, 

нашедшим отражение в многочисленных работах отечественных и 

зарубежных ученых (М.А.Акопова, Н.И.Алмазова, Н.В.Баграмова, 

Н.В.Барышников, Е.М.Верещагин, А.В.Вартанов, Д.Б.Гудков, 

Г.В.Елизарова и др.).  

В современных условиях при обучении иностранным языкам 

студентов неязыковых вузов используется компетентностный 

личностно-ориентированный подход, позволяющий учитывать 

уникальную сущность каждого обучаемого, его индивидуальность.  

Профессиональная компетентность студентов - будущих 

специалистов туристического сервиса представляет  собой 

совокупность профессиональных знаний, умений, способов 

выполнения профессиональной деятельности, а также способность 
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осуществлять профессиональную деятельность на иностранном языке 

в своем регионе и в иноязычной среде.  

Для организации эффективной речевой коммуникации, в том 

числе кросс-культурной и межкультурной коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности необходимо в курсе иностранного 

языка формировать кросс-культурную компетентность, т.е. умение 

использовать иностранный язык (в данном случае английский) как 

средство общения с представителями разных этнокультурных 

сообществ.  

В процессе обучения студентов осуществлению эффективной 

кросс-культурной коммуникации, которая, как правило, протекает в 

условиях значительных культурно обусловленных различий, важно 

ознакомить студентов с причинами возникновения культурных 

барьеров и особенностями тех культур, с представителями которых 

будущему специалисту курортного сервиса чаще всего придется 

вступать в межкультурное речевое взаимодействие.  

Иноязычная подготовка будущих специалистов курортного 

сервиса должна базироваться на аутентичных материалах, 

отражающих специфику курортного лечения и курортного 

обслуживания не только в зарубежных странах, но и включающих 

региональный культурологически маркированный компонент. 

Методика формирования кросс-культурной компетентности должна 

основываться на следующих лингводидактических принципах: 

принцип направленности на формирование «кросс-культурной 

грамотности» студентов; принцип контрастивности, отражающий 

кросс-культурный аспект обучения; принцип лингвострановедческой 

направленности; принцип лингвокультуро-логической 

направленности.  

При формировании кросс-культурной компетентности будущих 

специалистов курортного сервиса следует акцентировать внимание на 

развитии таких важных ее составляющих, как лингвострановедческая 

компетенция - знание лексических единиц с национально-культурной 

семантикой и умение использовать их адекватно коммуникативной 

ситуации; лингвокультурологическая компетенция - готовность к 

восприятию другой формы коммуникативного поведения, понимание 

его различий и варьирования от культуры к культуре, формирование 

стратегий предотвращения не только смысловых, но и культурных 

сбоев.  
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ТУРИСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЯК ФОРМА ДОЗВІЛЛЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Гаврилова О.В., к.п.н., доцент 

ВП «МФ КНУКІМ»,м. Миколаїв  

   

Проблеми молоді та молодіжного дозвілля в Україні активно 

досліджують А. Бреславська, І. Бекешкіна, Л. Виговський, М. 

Головатий, Е. Головаха, В. Перебенесюк, Н. Прозур, І. Сидор, Л. 

Яковенко. 

Характерними ознаками дозвілля (за Л. Завацькою) є:  

свобода вибору дозвіллєвої діяльності, свобода від обов'язків;  

добровільна участь в дозвіллєвій діяльності; 

бажання отримати радість та задоволення; 

самодостатність і самоцінність; 

компенсційність дозвілля . 

Дозвілля студентів суттєво відрізняється від дозвілля інших 

вікових та соціальних груп через характерні потреби та соціально -

психологічні особливості: підвищена емоційна, фізична рухливість, 

динамічна зміна настроїв, інтелектуальна сприйнятливість. Крім того 

потрібно враховувати постійне збільшення обсягу інформації, що 

перевищує всі допустимі норми сприйняття.  На думку І. 

Мельникова, дозвіллєвий час студентства – це час, який «може бути 

використаний для додаткової професійної підготовки і активної 

громадської діяльності (професійно-виховна функція), духовного 

розвитку (культурна функція) і відпочинку (регенераційна функція)».  

Позитивним є те, що молоді люди прагнуть до самоосвіти, 

самовдосконалення, отримання додаткових знань, умінь та навичок, 

підвищення кваліфікації. Негативним – що це призводить до 

зменшення кількості часу на активні форми дозвілля.  

Відвідування гуртків, залученість у діяльності молодіжних 

громадських об’єднань на сьогодні є не дуже популярною формою 

проведення дозвілля.  

Передумовою активності особистості є її органічні та духовні 

потреби.  
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Туристична активність являє собою соціально обумовлену 

систему взаємодії людини (соціальної групи, соціуму ) зі світом, яка 

передбачає наявність особливих механізмів - цінностей, мети, 

аттітюдів, соціальних потреб і мотивів, інтересів і настроїв, 

специфічну просторову мобільність й інституціалізовану 

комунікацію, а також соціокультурні стандарти - узагальнені 

принципи оцінки соціальних дій і цілей поведінки суб'єктів 

(О. Щетиніна) .  

Туристична активність розгортається в контексті 

репрезентативної дозвіллєвої культури і виступає як соціокультурна 

константа суспільного розвитку. 

Яке місце займає туристична активність студентської молоді 

м. Миколаєва?  

У пошуковому дослідженні ми проаналізували відповіді 200 

студентів ВНЗ (гуманітарних  спеціальностей, які не пов’язані з 

туризмом, подорожами та спортом) м. Миколаєва. Відповіді свідчать, 

що у не канікулярний час пріоритетною формою часопроводження є 

робота біля комп’ютера, що включає самопідготовку і відпочинок,  а 

також спілкування з друзями (часто біля комп’ютера).  

Слід звернути увагу, що 20% студентів зазначили, що надають 

перевагу активним формам відпочинку на свіжому повітрі та 

заняттям у спортивних секціях.  

Туристичну активність як форму дозвіллєвої діяльності обрали 

15% студентів, надаючи перевагу спортивному та екстремальному 

видам туризму у межах України, що пов’язано також з фінансовими 

можливостями студентів.  

Отримані дані свідчать про необхідність формування 

дозвіллєвої культури студентів, потреби у активних формах 

проведення дозвілля взагалі та туристичної активності зокрема, що 

може бути реалізована через діяльність та співпрацю з дитячими та 

молодіжними громадськими об’єднаннями. 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НИКОЛАЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. (ДИНАМИКА И СОСТОЯНИЕ) 

 

Чичкалюк Т.О., к.е.н., доцент  

Николаевский межрегиональный 

институт развития человека 

 ВУЗ «Университет «Украина»,  

г. Николаев 

 

Николаевская область расположена в пределах двух физико-

географических зон – лесостепной и степной, преимущественно в 

пределах Причерноморской низменности. На юге ее территория 

омывается водами Черного моря. В области насчитывается 110 рек, 

четыре острова (протяженность по территории области, км): 

Длинный – 7; Майский – 4; Березань – 0,9; Круглый – 0,6; а также 

часть Кинбурнського полуострова – 40. На юге в результате 

затопления морем устьевых участков рек сформировалось 9 лиманов, 

наибольшими из которых является: Днепровско-Бугский (63 км), 

Тилигульский (60 км), Бугский(42 км), Березанский (26 км). [6] В 

области насчитывается 122 тыс. га земель лесного фонда, в том числе 

покрытых лесной растительностью 99,4 тыс. га. [1] 

По мнению ученой Кульчицкой Е.А., основой успешного 

развития туристического бизнеса являются рекреационно-

туристические ресурсы, которые представляют собой совокупность 

естественных и искусственно созданных человеком объектов, 

готовых для создания туристического продукта. Выделяют три типа 

рекреационно-туристических ресурсов: естественные, культурно-

исторические и социально-экономические. [3] 

Официальным началом развития экологической сети Украины 

считается принятие 21 сентября 2000 года Закона Украины «О 

Государственной программе формирования экологической сети 

Украины на 2000-2015 годы». Следует отметить, что создание 

элементов экологической сети в Николаевской области имеет более 

продолжительную историю. [5] 
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Так, 16 октября 1990 года 3-я сессия 21 созыва Николаевского 

областного Совета народных депутатов приняла решение о том, что в 

области подлежат охране ковыльные степи, пойменные луга, 

плавневые, буерачные и пойменные естественные леса, массивы 

гранитных и известняковых обнажений, порожистые участки рек и 

морские зоны. То есть на указанных территориях запрещалась всякая 

хозяйственная деятельность, которая приводит к разрушению 

естественных ландшафтов. К сожалению, это решение опередило 

время, и не было выполнено в полном объеме, так как не имело 

правовой основы на уровне государства. Это была фактически первая 

в Украине попытка создать природоохранный каркас ландшафта, или 

территориальную основу экосети. В 1988 – 1990 годы сотрудниками 

Николаевского государственного  педагогического института им. В.Г. 

Белинського совместно с учеными Институтов зоологии и ботаники 

НАН Украины было начато инвентаризацию объектов природно-

заповедного фонда области. 

В течение 1992-1994 годов Национальный экологический центр 

Украины и Николаевский филиал Института землеустройства УААН 

разработал проект создания природного заповедника «Еланецкая 

степь» – первого и единственного степного заповедника на 

Правобережной Украине.  

В течение 1996-1997 лет была произведена Национальная 

степная инвентаризация, которая стала частью проекта 

Международного союза охраны природы(IUCN). В области было 

определено более 50 степных участков, нуждающихся в 

предоставлении статуса особой охраны. В 1997-2000 гг. научными 

сотрудниками Института зоологии НАН Украины разработана схема 

территориального планирования экологической сети Николаевской 

области. В течение 2002 года активизируется поддержка процесса 

развития экосети со стороны негосударственных структур. Так, в 

рамках программ ICAP «Единение -экологические пути в будущее», 

проводились исследования ценных естественных комплексов систем 

рек Ингул и Высунь, являющихся важными международными 

экологическими коридорами. В конце 2002 года Южным филиалом 

Института экологии Национального экологического центра Украины 

разработана Программа формирования экологической сети 

Николаевской области.  
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Рассмотрим, какие же именно естественные и искусственные 

экосистемы уже охраняются в заповедном фонде Николаевщины, а 

каким в ближайшее время необходимо представить особой охраны. 

 

Таблица 1. Распределение территорий и объектов ПЗФ 

общегосударственного и местного значения Николаевской области по 

категориям. 

 

По состоянию на 01.01.2013 общая фактическая площадь 

объектов природно-заповедного фонда Николаевской области 

составляет 74493,05 га, количество объектов ПЗФ – 135, из них 8 

общегосударственного значения. Процент заповедности 

Николаевской области – 3,0. Для сравнения процент земель 

природно-заповедного фонда в соседней Херсонской области – 9%, а 

часть земель природно-заповедного фонда большинства стран 

Европы составляет от 10 до 25%.  

Следует отметить, что процесс увеличения заповедности в 

области является динамичным. В течение 2013 года создано 6 

ландшафтных заказников местного значения, что увеличило площадь 

природно-заповедного фонда на 957,22 га. 

Итого, в течение 76 (область образована в 1937 году) 141 

земельный участок края приобрел природоохранный статус в 

соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде 

Украины», две территории вошли в список водно-болотных угодий 

№ Категория объекта ПЗФ  
Количество, 

шт. 

1. Биосферный заповедник 1 

2. Национальные природные парки 2 

3. Региональные ландшафтные парки 5 

4. Заказники 55 

5. Заповедные урочища 13 

6. Памятники природы 44 

7. 
Зоологические парки общегосударственного 

значения 
1 

8. Природные заповедники 1 

9. Парки-памятники садово-паркового искусства 19 

10. Всего 141 
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международного значения согласно Рамсарською конвенцией. 

Согласно постановлению Кабинетом Министров Украины «О 

генеральной схемой развития Украины», на территории области 

расположены важных элементов национальной и паневропейской 

экосети, а именно: Бугского экокоридора, который вытягивается по 

всей территории области в долготном направлении, Приморского 

широтного экокоридора международного значения, биосферных 

естественных ядер Бугско-степного и Днепровско-сивашского. 

Все изложенное выше, позволяет говорить о широких 

перспективах развития экологической сети Николаевской области, а 

на ее основе о создании и развитии всех видов туризма, связанных с 

использованием естественно-рекреационного потенциала территории. 
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ОЦІНКА ЧИННИКІВ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД ТУРИСТИЧНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Огієнко М.М., к.т.н., доцент 

ВП «МФ КНУКІМ» , м. Миколаїв 

 

 В умовах формування в Україні відкритої економіки актуальним 

є дослідження зовнішньоекономічної діяльності в різних сферах 

національного господарства. Для здійснення аналізу стану 

зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств необхідно 

дослідити сучасні тенденції і перспективи розвитку світового та 

національного ринків туристичних послуг.  

Міжнародний туризм виступає не тільки як джерело надходження 

прибутків для продавців та задоволення духовних і фізичних потреб 

покупців, але й як зв’язуюча ланка між країнами, міжнародними 

регіонами, діловими колами різних держав, джерелом поширення 

інформації про них на зовнішніх ринках.  

Що стосується рівня інтегрованості туристичної галузі України 

до світогосподарських зв’язків, то частка міжнародного туризму в 

структурі туристичних послуг протягом останніх п’яти років не 

перевищувала 30%. 

На рівні туристичного підприємства ефективність діяльності  

залежить від того, наскільки вдало підприємство диверсифікувало свої 

надходження та розмістило свої активи у різних країнах з метою 

збільшення експорту туристичних послуг та використання місцевих 

переваг, пов’язаних з ширшим доступом до місцевих ресурсів.  

Важливим аспектом щодо управління зовнішньоекономічною 

діяльністю туристичних підприємств є оцінка чинників та безпеки її 

здійснення. 

Поширеним методом оцінки чинників здійснення ЗЕД 

туристичними підприємствами є PEST-аналіз, що передбачає аналіз 

політичних, економічних, соціальних і технологічних факторів. Але 

його універсальність є одночасно і перевагою (можливість 

співставлення з іншими сферами господарської діяльності) і 

недоліком (недостатньо враховує специфіку ЗЕД в туризмі). Всесвітня 

туристична організація в якості факторів розвитку міжнародного 
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туризму визначає демографічні і соціальні зміни, економічний і 

фінансовий розвиток, розвиток торгівлі, стан транспортної 

інфраструктури, засоби інформаційного забезпечення.  

Нами запропоновано сукупність чинників, які впливають на 

характер та особливості зовнішньоекономічної діяльності 

туристичних фірм, які можна розділити на дві групи – зовнішні та 

внутрішні. Структура чинників ЗЕД туристичного підприємства 

представлена на рис. 1. 

Зовнішні чинники ЗЕД туристичних підприємств – це зовнішні 

по відношенню до діяльності туристичних підприємств умови 

господарювання, середовище розвитку туристичного бізнесу. Вони 

пов’язані із діяльністю транснаціональних корпорацій, міжнародних 

організацій, державних органів, іноземних та вітчизняних конкурентів, 

кон’юнктурою ринку.  

Результатом аналізу впливу зовнішніх чинників є оцінка ступеня  

комфортності та рівня невизначеності середовища розвитку ЗЕД 

туристичних підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Чинники зовнішньоекономічної діяльності туристичного 

підприємства 
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Серед внутрішніх об’єктивних чинників  здійснення ЗЕД 

туристичними підприємствами найвпливовішими є забезпеченість 

туристичними, фінансовими, матеріально-технічними ресурсами, 

рівень кваліфікації персоналу, доступ до світових інформаційних 

систем, сучасних технологій, інвестиційна привабливість . 

Комплексним показником, що характеризує внутрішні об’єктивні 

чинники є зовнішньоекономічний потенціал туристичного 

підприємства, тобто рівень його готовності для здійснення ЗЕД, а саме 

– рівень забезпеченості необхідними ресурсами та відповідність 

туристичних продуктів вимогам зовнішнього ринку.  

Внутрішні суб’єктивні чинники пов’язані з особливостями 

менеджменту, оптимальністю прийняття управлінських рішень 

керівниками туристичних підприємств, корпоративною культурою 

обслуговування. Зокрема, це наявність досвіду, теоретичних знань та 

практичних навичок щодо здійснення ЗЕД, вибору контрагентів та 

укладання з ними зовнішньоекономічних договорів, інформованість, 

ефективність туристичного маркетингу, реклами, управління 

персоналом. 

Результатом аналізу впливу зовнішніх чинників є оцінка 

сприятливості середовища розвитку ЗЕД туристичного підприємства, 

внутрішніх чинників – оцінка його зовнішньоекономічного 

потенціалу. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Мудранінець О. Ю. 

Департамент економічного розвитку, 

торгівлі та туризму Миколаївської 

облдержадміністрації  

 

В сучасному світі туристична сфера відноситься до найбільш 

перспективних і динамічних галузей економіки та регіонального 

розвитку. Туризм стає генератором додаткових прибутків населення, 

поповнення бюджетів усіх рівнів, стимулятором соціально-

економічного розвитку окремих регіонів.  

Миколаївщина володіє потужним рекреаційно-туристичним 

потенціалом та є привабливою територією для туризму і відпочинку, 

чому сприяє динамічний розвиток її туристичної інфраструктури.  

На території області діє розвинена система транспортного 

сполучення, що складається із залізничного, морського, річкового, 

автомобільного, авіаційного та інших. Перевезення пасажирів 

здійснюють 53 залізничні станції, з яких найбільшими є Миколаїв, 

Вознесенськ, Первомайськ-на-Бузі, Колосівка, Снігурівка. Через 

область проходять три міжнародні автомобільні транспортні 

коридори та шість автомобільних шляхів державного значення. 

Функціонують три морських та один річковий порти, декілька 

потужних терміналів. 

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв» 

входить до найбільших та технічно обладнаних аеропортів півдня 

України. Аеропорт «Кульбакіно» є аеропортом 1-го класу, який 

можливо використовувати для обслуговування пасажирських 

повітряних суден. [1] 

Завдяки своєму географічному розташуванню Миколаївщина 

має високий рейтинг для обслуговування як українських туристів, так 

і іноземних. Протягом 2013 року туристичні послуги в Миколаївській 

області надають 120 суб'єктів туристичної діяльності, з них: 

ліцензованих туроператорів – 11, туристичних агентів – 109. За 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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останні 3 роки кількість туристичних підприємств нашого регіону 

збільшилася на 25 підприємств, що складає 19%.  

Основу структури туристичних потоків області за 9 місяців 2013 

року складає внутрішній туризм 46,9% (11,6 тис. чол.), частка 

зарубіжного (виїзного) туризму становить 35,1% (8,7 тис. чол ), 

іноземний (в’їзний) туризм займає 18% (4,5 тис. чол.). 

За 9 місяців 2013 року обсяг наданих туристичних послуг 

збільшився майже на 20% порівняно з аналогічним періодом 2012 

року, і склав більше ніж 59 млн. грн. Суб’єктами туристичної сфери 

сплачено до бюджету 2,2 млн. грн. 

Все потужнішою стає туристична інфраструктура області, яка 

зосереджена в туристично-рекреаційному та курортно-оздоровчому 

комплексі, що складається з курортів – Коблеве, Рибаківка, 

Чорноморка та Очаків. Так, на Миколаївщині нараховується 

300 колективних та спеціалізованих засобів розміщення, такі як: 

готелі, мотелі та аналогічні засоби розміщення, санаторно-курортні 

(оздоровчі) заклади, що протягом 2012 року надавали послуги 

347 456 особам, з них дітей – майже 70 тис. осіб. [3] 

Збільшення туристичних потоків зумовлює приріст обсягу 

туристського споживання товарів та послуг національного 

виробництва. Так, 2013 року до України прибуло 35  190 іноземних 

туристів, найбільше з Російської Федерації, Республіки Молдова, 

Республіки Білорусь, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини, Америки 

та ін. 

Важливим фактором розвитку туристичної галузі є природно-

рекреаційний потенціал, що складається з унікальних територій 

природно-заповідного та природоохоронного фонду, кількість яких 

досягає 141. Сьогодні на території області функціонують частина 

Чорноморського біосферного заповідника, два національних 

природних парки «Бузький Гард» (Гранітно-степове Побужжя) та 

«Білобережжя Святослава» (Кінбурнська коса), природний 

заповідник «Єланецький степ», чотири регіональних ландшафтних 

парки (Гранітно-степове Побужжя, Кінбурнська коса, 

Приінгульський та Тилігульський). Ці території є справжнім зеленим 

скарбом та щороку приваблюють туристів і відпочиваючих з інших 

регіонів. [2] 

Актуальним для регіону є розвиток сільського туризму, так як 

він впливає на стабілізацію економічного розвитку сіл, забезпечення 
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зайнятості сільського населення, скорочення міграції населення з 

сільських територій в міста. 

Прикладом розвитку туристичної інфраструктури в сільській 

місцевості є: страусина ферма «Саванна» (с.Ставки, Веселинівський 

район), страусина ферма «Кременівський страус» (с.Кременівка, 

Веселинівський район), PRIVAT комплекс рибалки і відпочинку 

«Золота Підкова» (с. Кандибине, Новоодеський район), розважальний 

центр «Козацька застава» (смт Костянтинівка, Арбузинський район). 

[1] 

Майбутній розвиток туризму потребує більш активної 

інвестиційної політики, постійної реклами, інформаційного 

супроводження та забезпечення належного рівня розвитку 

інфраструктури. Необхідно освоювати нові ринки та представляти 

історико-культурний, природно-рекреаційний та туристичний 

потенціал Миколаївської області на національних, міжнародних, 

міжрегіональних виставках, салонах туристичного спрямування 

тощо. 
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Поряд з класичними видами туризму, все більше розвиваються 

альтернативні види, для яких характерне урізноманітнення вражень, 

що отримують туристи, шляхом активізації їх діяльності. Серед даних 

видів помітне місце займає індустріальний туризм. Багато країн світу 

усвідомило перспективність його розвитку та активно почали 

працювати над створеннями оригінального індустріально-

туристичного продукту. В Україні подібні тенденції починають 

простежуватись лише декілька останніх років.  

Фундаментом розвитку індустріального туризму в Україні є м. 

Соледар (Донецька обл.), де на сьогоднішній день відомий 

спеціальний тур до соляної шахти. Поряд з цим шахтний туризм в 

Україні не дістав належного розвитку, незважаючи на дуже значний 

потенціал, що репрезентований величезною кількістю як працюючих, 

так і закинутих шахт. Це обумовлено тим, що вугільні шахти Донбасу 

мають застаріле обладнання, що абсолютно не відповідає критеріям 

безпеки. Керівництво ж куди більш придатних для відвідувань 

залізорудних шахт Криворіжжя не зацікавлене у масовому 

відвідуванні їх туристами. 

Стосовно інших підприємств гірничодобувної промисловості, то 

варто відзначити, що екскурсійні послуги пропонує Полтавський 

гірничозбагачувальний комбінат у м. Комсомольську. Відвідування 

рудовидобувного кар'єру захоплює туристів не лише своїми 

краєвидами, а й можливістю відшукати золото, бурштин, кривавник 

чи інші мінерали, які є просто відвалами породи. Під час подорожі 

територією ГЗК можна забратися на величезні машини і на власні очі 

побачити процес виробництва окатишів, а також відвідати музей 

підприємства [1]. 
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Однак найбільшою міжнародною популярністю користуються 

поїздки на Чорнобильську електростанцію. В програму туру крім 

відвідування самої ЧАЕС входять екскурсія по "мертвих" містах 

Прип'яті та Чорнобилю. Цілком імовірно, що незабаром цілком 

здійсненним стане відвідування Південноукраїнської АЕС, яка поки 

що являється майже закритою для відвідувачів, так як є стратегічним 

об'єктом. 

Серед підприємств інших галузей можна відвідати Донецький та 

Єнакієвський металургійний завод, суднобудівний завод ім. 61 

комунара у Миколаєві, скляний завод у Бережанах Тернопільської 

області [1]. 

 Проте найбільш доступними, найбільш відвідуваними та, 

відповідно, найбільш прибутковими з позиції індустріального 

туризму є підприємства харчової промисловості. В основному в 

Україні шляхом залучення відвідувачів йдуть виробники різних 

алкогольних напоїв: це пивзаводи "Оболонь" та "Сармат", Одеський 

та Артемівський заводи шампанських вин, Інститут вина і 

виноробства "Магарач", Харківський ЛГЗ "Prime" [2]. Відвідування 

цих підприємств дає можливість екскурсантам проникнути в 

таємниці виробничого процесу, познайомитись з сучасними 

технологіями, стати свідками всього циклу створення напою - від 

підготовки інгредієнтів до створення готової продукції. Також 

відвідувачам надається можливість стати учасниками професійної 

дегустації, ознайомитися з системою контролю якості та принципами 

дії сучасного обладнання. Для любителів солодощів пропонуються 

поїздки до компанії "АВК", одного з найбільших українських 

виробників кондитерської продукції.  

Окрім традиційного відвідування Артемівського заводу 

шампанських вин та соляної шахти у м. Соледар, розробляються інші 

індустріально-туристичні продукти. Так створюється керамічний 

маршрут у м. Слав'янськ, а також туристичний бренд "Кіровське – 

молода перлина промислового Донбасу", де планується створити 

перший в Україні Музей вугілля. Також на Донеччині у м. Єнакієво 

планується створення Державного політехнічного музею 

"Український техноленд" [3]. 

Привертати туристів на промислові об'єкти має намір 

керівництво Миколаївщини, де туристам пропонують сумістити 

відвідини ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя" з 
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екскурсією на Південноукраїнську АЕС і коньячний завод "Зелений 

гай".  

Розвитком індустріального туризму переймаються і в 

Запорізькій облдержадміністрації, де розробляється новий 

екскурсійний маршрут, що називатиметься "Запоріжжя промислове" . 

Основна частина маршруту пролягатиме по промислових об'єктах 

Запоріжжя - підприємствам і заводам. Закінчуватися екскурсія буде в 

Парку Металургів, де на завершення туристам показуватимуть 

кінострічку "Весна на Зарічній вулиці" [4].  

Розвиток індустріального туризму на Україні має низку переваг 

серед яких: значне розмаїття об'єктів індустріальної спадщини; 

висока територіальна концентрація різноманітних підприємств-

рекордсменів, як європейського, так і світового значення; підвищення 

інтересів іноземців спрямована на індустріальні об'єкти нашої країни.  

Отже, індустріальний туризм має всі перспективи, для того, щоб 

зайняти певний сегмент туристичного ринку України, плацдармом 

для цього є потужний промисловий осередок.  

 

Література: 

1. Богомолова Е. С. Организация и регулирование туристско-

рекреационного комплекса региона: монографія / Е. С.Богомолова. – 

Майкоп, 2005. – 153 с. 

2. Казаков В.Л., Казакова ТА., Завальнюк О.Й. Техногенний туризм у 

системі природокористування // Екологія і раціональне 

природокористування: Збірник наукових праць Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. - 2006. - 

244 с.  

3. Бойко Н. В Донбассе набирает обороты промышленный туризм: 

[Электронный ресурс]: http://status.net.ua/all/material/markets.  

4. Василенко Ю. У Запоріжжі туристів запросять в... промзону // 

День. - 2007. - №107.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

Миколаїв, 2013 рік 36 

 

 

СУТНІСТЬ КЕЙТЕРИНГУ ТА КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 

Головко К., студентка  

Керівник: Чичкалюк Т.О., к.е.н., доцент 

Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини ВНЗ «Університет 

"Україна"» м. Миколаїв 

 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що кейтерінг 

набуває все більшого розвитку як в Україні, так і в інших державах 

світу. Актуальність кейтерінгу в нашій країні обумовлена не лише 

його іноземним походженням, але і вражаючою простотою, оскільки 

він дозволяє прикрасити будь-яку виїзну подію незалежно від місця, 

сезону та інших показників. 

Дослідженням кейтерінгу займалися такі вчені: Д. Алексєєв 

«Ресторан за інтересами», В. Барановський «Ресторанний бізнес», І. 

Волкова «Ресторанний бізнес», В. Железнєв «Організація свят», 

К. Жиганов «Послуги ресторанів»,  К. Погодин  «Кейтеринг». 

Кейтерінг у нашій країні почав розвиватися в 90-х роках 

минулого сторіччя. На зламі століть послугами кейтерінгу стали 

широко користуватися промисловці й торговці: відкриття 

підприємств, святкування з приводу підписання угод, з метою 

реклами. Відродження традицій кейтерінгу пов’язане з тим, що виїзні 

заходи, настільки популярні в усьому світі, входять у практику й у 

наших співвітчизників. 

Термін кейтерінг (catering) у перекладі з англійської означає 

громадське харчування. Cater - що буквально значить 

"обслуговування клієнта", "поставка провізії", "прагнення принести 

задоволення". Цим словом називали працівника або фірму, що 

поставляють продукти харчування, напої, посуд і все необхідне для 

якого-небудь свята чи суспільного заходу. 

Започаткував кейтерінг (виїзне ресторанне обслуговування) 

Франсуа Ватель, який організовував бенкети і розваги при дворі 

Людовіка XIV. 

У наш час в основному на ринку діють дрібні фірми, або 

відповідні служби при ресторанах. До того ж, на сьогоднішній день 
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жодна українська компанія не готова надавати повний спектр 

кейтерінгових послуг: доставляти обіди в офіси, годувати штати 

великих компаній, організовувати банкети й фуршети, а також 

постачати харчування пасажирам літаків.  

У закордонних країнах кейтерінг давно вже став самостійним 

видом бізнесу. 

Як правило, компанії обслуговують:  

1. офіційні банкети, які лідери країни дають на честь високих 

гостей; 

2. посольські прийоми й банкети з нагоди національних свят; 

3.  банкети, організовані суспільними, партійними, науковими й 

діловими колами з нагоди закінчення різних конфесій, нарад і 

виставок, презентацій фірм, проектів; 

4. святкування, які влаштовуються керівництвом фірми для своїх 

співробітників; 

5.  весілля, приватні вечірки. 

Сьогодні в практику ресторанного бізнесу в Україні все більше 

входить кейтерінг. Після 2000 року на українському ринку з'явилися 

компанії Royal Catering, «Бізнес-Кейтеринг», представник 

міжнародної компанії «Дуссман-Україна», «Два Гусаки», 

«Український Смак», «Бон Апетит» та ін. 

Кейтерінг – це насамперед виїзне ресторанне обслуговування на 

замовлення підприємств і приватних осіб. Це може бути доставка 

обідів до офісу, організація фуршету на прес-конференції, банкета 

після презентації, барбекю на природі або скромна вечеря в 

мисливському будиночку. Основна відмінність кейтерінгового й 

традиційного ресторанного бізнесу у тому, що до ресторану 

відвідувачі приходять, а у випадку кейтерінгу ресторан сам 

приїжджає до клієнта в домовлений час. 

Кейтерінг сьогодні - одна з найяскравіших, багатогранних і 

найдинамічніших у своєму розвитку галузей ресторанного бізнесу. 

Його відмінні риси: виняткова мобільність, безкінечна 

різноманітність кухні і комплексність послуг.  

Мобільність - суть кейтерінгу (виїзного ресторану). Тепер 

ресторан сам приходить до клієнта - в будь-яке місце і точно в 

призначений час. 
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Кейтерінг відкидає ідею національної кухні і "одного меню на 

всі випадки життя", їй на зміну прийшла концепція "всі кухні світу на 

одному столі". 

Одна з останніх тенденцій в кейтерінгу - концептуальні заходи, 

де кухня, оформлення інтер'єру, музичний супровід і навіть запахи 

підпорядковані єдиному стилю. 

Кейтерінг в Україні почав розвиватися в 90-х роках минулого 

сторіччя і с кожним роком набуває все більш актуального значення. 

Кейтерінг – це насамперед виїзне ресторанне обслуговування на 

замовлення підприємств і приватних осіб. Його відмінні риси: 

виняткова мобільність, безкінечна різноманітність кухні і 

комплексність послуг. 
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Незважаючи на нестабільний економічний стан країни на 

території України збільшується кількість закладів ресторанного 

господарства, що викликано, насамперед, зростаючою потребою 

людей в харчуванні та проведені свого дозвілля. Але на тлі 

конкуренції та з метою зміцнення своїх позицій на ринку 

ресторанний бізнес повинен вдаватися до певних інноваційних змін.  

Останнім часом окремі аспекти інноваційного розвитку сфери 

ресторанного господарства та оцінювання ефективності інноваційної 

політики підприємств цього виду діяльності висвітлювалися у працях 

О. Борисової [1], Г. П’ятницької, О. Григоренко [2]. Проте 

комплексне дослідження інноваційних змін, що впливають на 

результати управління підприємствами ресторанного господарства, 

до цього часу не проводилось. 

Вперше в економічній літературі поняття «інновація» було 

використано ще у 1912 р. австрійським економістом Й. Шумпетером 

у книзі «Теорія економічного розвитку». Під цим поняттям, яке 

Й. Шумпетер назвав «нова комбінація», було запропоновано розуміти 

іншу якість засобів виробництва, що досягається не шляхом дрібних 

покращань старого устаткування або наявної організаційної системи, 

а з’являється поруч з ними, через введення нових засобів 

виробництва або систем його організації [3]. Сьогодні ж поняття 

«інновація» (від англ. «innovation» – новаторство чи введення чогось 

нового) застосовується до всіх змін, що забезпечують якісне 

зростання ефективності процесів чи продукції, затребуване ринком. 

Спираючись та враховуючи специфіку діяльності ресторанного 

господарстві, можна відмітити деякі моменти впровадженні 

інноваційних підходів у цій сфері:  
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1. Заклад ресторанного господарства, щоб зарекомендувати себе 

і виділитися серед конкурентів робить акцент на розширенні 

асортименту певного виду продукції, в той же час скорочуючи 

перелік інших страв і напоїв у меню. Це дозволяє закладу: закупляти, 

виготовляти та реалізувати товари різної вартості; створювати 

постійний контингент споживачів, орієнтуючись на смаки гурманів, 

що прийдуть знову. 

2. Дивувати клієнтів вражаючим музичним супроводом та 

іншими мистецькими заходами на високому рівні, піднімаючи 

власний рейтинг і ціни на страви на напої, відповідно до статусу.  

3. Створення об’єднань закладів ресторанного господарства з 

частковою реорганізацією, внаслідок чого постає єдина мережа з 

однаковою кухнею та баром, традиціями та політикою. Це в свою 

чергу приносить економію на рекламі, часу та коштів на вирішення 

питань з державними органами, популяризацію одного закладу за 

рахунок успішної діяльності іншого. 

4. Введення системи знижок та спеціальних пропозицій у 

ціновій політиці, запровадження заходів, що орієнтуються на певний 

контингент чи час роботи: знижки в нічний чи ранковий час, дні , 

коли готуються певні екзотичні або навпаки типові страви, знижки 

для студентів, пенсіонерів, дітей, школярів, людей з певними 

інтересами, чи знижки за виконання певних умов чи дій в ресторані 

[4]. Це має, насамперед, соціальний ефект, оскільки часто головну 

роль відіграють не ціни, а цікавість людей та неординарність підходу.  

5. Застосування сучасних інформаційних нанотехнологій, 

цифрової оргтехніки. Найважливішими інноваціями даного напрямку 

дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд 

рутинних, специфічних для цього бізнесу операцій. Однією з 

основних ІТ-інновацій для ресторанного бізнесу є послуги доставки 

додому замовлень, зроблених по телефону та Інтернет [5].  

Інновації в сфері ресторанному господарстві  з одного боку, 

повинні бути орієнтовані на повніше задоволення запитів споживачів, 

а з іншого – на отримання конкретного економічного ефекту. На 

сьогоднішній день таке нововведення як заклади з кухнями різних 

національностей та цікавий інтер’єр є не досить актуальним. Тому 

рестораторам потрібно розробляти та впроваджувати в реалізацію 

різні інноваційні методи та технології, які б покращували 



«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

Миколаїв, 2013 рік 41 

відвідування та залучали все більшу кількість потенційних 

споживачів до свого закладу. 

Резюмуючи вище сказане слід сказати, що із збільшення 

підприємств ресторанного бізнесу, власникам потрібно вдаватися до 

інноваційних рішень з метою втримання конкурентних позицій з 

поміж аналогічних закладів, збільшувати рівень задоволення клієнтів 

та, як результат, підвищувати результативність функціонування 

підприємства та конкурентоспроможність на ринку.  
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Коли йдеться мова про туризм, політики та економісти не 

приділяють йому значної уваги. Так, не можна не погодитись із 

необхідністю розвитку промисловості, господарства, про що зараз 

говориться на кожному кроці. Але за який рахунок усе це буде 

здійснюватись та коли почнуть повертатися вкладені кошти? Це 

безумовно важкі питання,відповіді на які потребують часу.  

Який найкращий спосіб вирішення багатьох питань? Це досвід 

успішних та розвинутих країн. 

 Останні роки зростає тенденція розвитку туризму у всьому світі. 

Розглянемо рейтинг, який провів інформаційний портал rosinvest.com. 

з приводу прибутків, які отримують країни з туристичного бізнесу. За 

даними цього порталу лідируюче місце займає США (310  млрд. дол.), 

за ним Іспанія (61 млрд. дол.), Франція (56 млрд. дол. ), Італія (46 

млрд. дол. ), Китай (41 млрд. дол. ). Україна серед усіх країн посідає 

не з найкращих місць - її прибутки складають у середньому 5 млрд. 

дол. Але не дивлячись на такий рівень показників, те, що країна має 

великий туристичний потенціал, не викликає сумнівів.  

Щорічно до України приїжджають біля 23 млн. осіб. Найбільше 

всього туристів із Російської Федерації (37% від загальної кількості). 

Далі за принципом спаданння – Республіка Молдова (19%), Білорусь 

(14%), Польща (10%), Угорщина (5%), Румунія (4%), Словаччина 

(3%) та інше країни (8%). 

Якщо розподіляти туристів за метою прибуття, то більше усього 

людей прибуває у приватних справах - 19 млн. осіб, у цілях туризму – 

1, 2 млн. осіб, вирушають у службових чи ділових справах – 0,6 млн. 

осіб тощо.[1] Також варто відмітити той факт, що у 2012 році 

Міжнародна організація туризму ООН визначила 15 країн-лідерів з 

кількості відвідування, куди увійшла і Україна, зайнявши 12 місце. 

[2] 

http://rosinvest.com/
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Досліджуючи туристопотоки, можна виділити найпопулярнішими 

місця. Це є місто Львів, Кам’янець – Подільський, Крим, Одеса, Київ. 

За 2012 рік Львів відвідало біля 1,6 млн. туристів,вони витратили 

біля 580,8 млн. грн. (приблизно 363 дол./особу). Кількість туристів , 

що відвідала Київ, склала приблизно 1,7 млн. іноземних туристів. 

Кожний витратив в середньому 1687 дол. (загалом 2,9 млрд. дол.).  

У Криму у 2012 році було зареєстровано  біля 7 млн. туристів, що 

на 7% перевищуй попередні показники. Сума прибутків склала 4,2 

млрд. дол.  

Керуючись цими даними можна сміливо стверджувати про 

перспективність туристичної галузі. 

Рекомендації. Як один із шляхів вдосконалення туристичної сфери 

слід зазначити, по-перше, доцільно допрацювати нормативно-правову 

базу суб’єктів господарювання туристичного бізнесу. 

По-друге, проводити заходи щодо підвищення рівня інвестиційних 

прав та оптимізувати державне регулювання розвитку інноваційних 

процесів.  

По-третє, налагоджуючи міжнародні зв’язки, Україна зможе 

підвищити авторитет та репутацію в очах іноземної громадськості, 

збільшити туристопотік за рахунок того, що подорожуючі будуть 

більше знати про унікальність України, як об’єкту культурної 

спадщини.  

Важливим питанням є політичне становище у країні, адже 

стабільність приваблює туристів, у той час як політичні вирування 

навпаки – негативно впливають на бажання  подорожуючих відвідати 

країну. 

Сьогодні Україна впевнено стоїть на шляху розвитку 

туристичного сектору, про що свідчать останні данні попиту на 

відпочинок на території України. 
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Порто Мальтезе является компанией, которая основана в 1989 

году на Мальте. Оттуда "фамилия" в названии компании. 

Деятельностью компании была торговля свежей и замороженной 

рыбой, морепродуктами и собственные фермы ракушек. Логичным 

продолжением стал ресторан, созданный в качестве лучшей 

промоции собственного ассортимента. Он положил начало сети 

ресторанов по всему миру. Из залива Бока Которска, которую 

называют Невестой Адриатики, пришла идея о его философии 

маркетинговой стратегии. Предполагался интимным и теплым, как 

коноба, торговый зал, где все друг друга знали, чтобы те, кто пришел 

в первый раз, ощутил, что его ожидали, чтобы в ресторане было 

просторно и чтобы приход не заказывать. Ныне  сводчатые залы всех  

"Порто Мальтезе", украшены флагами, рыболовными снастями и 

моделями кораблей, здесь вспоминаются замки мальтийских 

рыцарей-госпитальеров, то есть гостеприимных. Госпитальеры, 

владели несметными богатствами, привыкли к роскоши и отличной 

кухне. А готовили на Мальте в основном из рыбы и морепродуктов, 

особое внимание уделяли вину. Старинные традиции хранит вся цепь 

Порто. Свежую морскую рыбу и морепродукты во все рестораны 

доставляют три раза в неделю самолетами непосредственно из 

Италии, Греции, Марокко и Франции, а экзотическую рыбу из 

северных морей. 

В залах ресторанов  целые рыбины лежат в горке со льдом: здесь 

есть привычные для нас окунь, зубатка, экзотические морские петухи, 

черти, кальмары, осьминожки, каракатицы, тюрбо, дорадо, 

солонечник, морской язык, барабулька. В аквариумах шевелят усами 

живые лобстеры. Гость присматривает подходящий экземпляр и 
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выбираете способ приготовления: зажарить на сковороде или гриле, 

запечь в морской соли, приготовить в фольге или на пару. Если гость 

сомневается в выборе способа приготовления, официант даст 

ненавязчивый совет. Сердце ресторана "Порто Мальтезе" "шоу-

кухня", но и дверь на кухню держат открытой, при желании вы 

можете понаблюдать за процессом приготовления. Чтобы не ждать, 

когда приготовится рыба, имеет смысл подойти к "барке" - настоящей 

лодке, превращенной в салат-бар, и попробовать хотя бы некоторые 

из полутора десятков овощных и рыбных салатов. Все фирменные 

блюда в ресторане готовятся на оливковом масле с добавлением 

морской соли. В меню обязательно есть итальянская ветчина, сыр, 

спагетти, ризотто или еще что-нибудь из средиземноморской кухни. 

Любые блюда подаются вместе с вкусным  хлебом домашней 

выпечки - это еще одна мальтийская традиция, которая 

поддерживается рестораном. "Порто Мальтезе" гордится своими 

винами, представляющими разные страны Средиземноморья. В 

географическом и кулинарном отношении Мальта близка к Сицилии, 

поэтому выбор итальянских вин в погребе ресторана наиболее велик. 

Здесь и признанные марки и домашние вина "Порто Мальтезе", 

которые подаются в специальных бутылках. Испанские, 

португальские и чилийские вина дополняют картину. Итальянская 

кухня славится своими десертами, и многие из них представлены в 

меню ресторана, это и традиционный тирамису, и фирменные блюда 

по собственным рецептам. Обед в "Порто Мальтезе" - настоящий 

праздник вкуса. Средний счет составит около 50 у. е. Это ресторан и 

для гурманов, привыкших к эксклюзивным рыбным ресторанам, и 

для людей, которые только начинают знакомство с лучшими 

сторонами морской кухни. Вся философия Порто формулируется в 

шести золотых правилах: 1. Свежая рыба и морепродукты являются 

условием всех условий. Все остальное приходит за этим. 2. Лодка 

является одним из условий, по которому люди нас любят. Поэтому 

для нас столь важно, чтобы она была богатой и роскошно 

устроенной. 3. Все вина не должны быть старыми и дорогими, но все 

должны быть хорошими. 4. Гости в основном имеют желание 

попробовать что-то новое, надо им это и предоставить. 5. Люди 

имеют свою причину, по которой они ходят к нам, поэтому важно, 

чтобы предложенные блюда были стандартными, значит отличие 

нашими. 6. Порто имеет превосходные теста. 
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Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування 

персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним 

періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки підбір, 

навчання і влаштування кадрів, але і формування нової свідомості, 

менталітету, а отже, і методів мотивації. 

Теоретичною базою мотиваційного процесу є змістовні 

мотиваційні теорії авторів М.Туган-Барановський, А.Маслоу, 

К.Альдерфер, Ф.Герцберг та Д.Мак-Клеланд. Важливою є також 

мотиваційна теорія підтримки бажаної поведінки, авторами якої є 

американські вчені Р.Дафт, Р. Стирс, Р.Скінер [1]. Т. Делл зазначила: 

«Суть мотивації полягає в тому, щоб давати людям те, що вони 

більше всього хочуть отримувати від роботи. Чим повніше ви 

зможете задовольнити їх бажання, тим більше у вас шансів отримати 

те, що потрібне вам, а саме: продуктивність, якість, обслуговування» 

[2].  

До останнього часу мотивація як рушійна сила поведінки, як 

усвідомлене прагнення людини до успіху, не була самостійним 

об'єктом дослідження, що не можна вважати правомірним. На 

практиці жодна угода або рішення не можуть бути укладеними й 

реалізованими без залучення до цього певної кількості працівників з 

притаманними їм поглядами, переконаннями, цілями й принципами.  

Вивчення проблеми мотивації трудової діяльності має як 

теоретичне, так і пряме практичне значення. Від того, як розуміє той 

чи інший працівник свою трудову діяльність і якими мотивами він 

керується, залежить його ставлення до роботи. Вивчення внутрішніх 

механізмів мотивації у готелі виступає основою для створення 

ефективної праці для тих, хто дійсно прагне реалізувати свої 

здібності та можливості, хто щиро зацікавлений своєю працею і 

результатами діяльності готелю. 
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Завдання мотивації полягає в приведенні в дію можливостей 

працівника, пов'язаних з його майстерністю, освітою та фаховою 

підготовкою, розвитком трудового потенціалу, прагненням до 

самореалізації. Мотивів діяльності безліч, їх не перерахувати, вони не 

відзначаються стабільністю, можуть мати різне значення для кожного 

працівника. З урахуванням цього керівник повинен вміти 

використовувати свої знання для спонукання своїх працівників до 

праці, які б враховували в найбільшій мірі їх психологічні та 

фізіологічні потреби [3]. 

Вміння керівника користуватися заохоченнями та стягненнями 

завжди розглядалося як основний мотиваційний момент поведінки 

підлеглих. Ще академік Павлов І.П. звернув увагу на те, що під 

впливом багатьох факторів, і особливо, доброго слова, у людині 

створюється добрий настрій, а це, у свою чергу, стимулює організм, 

зменшує втому та підвищує працездатність [3]. 

Заохочення за правильну поведінку посилює бажання 

продовжувати відзначений спосіб поведінки, тобто діє позитивно. У 

свою чергу, стягнення утримує від поведінки, яка може привести до 

покарання, але одночасно покарання викликає негативну реакцію по 

відношенню до караючого. У даний час необхідно рішуче віддати 

перевагу заохоченням, а не стягненням. 

На значенні заохочення, винагороди, мотивації працівників 

побудований зміст основного принципу менеджменту (Greatest 

Management Principle (GMP), який означає буквально наступне «у 

сфері бізнесу робиться те, що винагороджується». Даний принцип 

був відкритий американським професором Мішелем Ле Бефом і дає 

відповідь на питання: «Що слід винагороджувати в процесі трудової 

діяльності?» Можливі відповіді обґрунтовані в 10 стратегіях GMP [4]. 

Основний принцип менеджменту в готельному бізнесі пропонує 

такі форми винагороди (заохочення) працівників у їх діяльності:  

1. Матеріальне заохочення (гроші). 

2. Моральне заохочення (визнання).  

3. Відгули (вільний час).  

4. Наявність перспективи. 

5. Підвищення кваліфікації. 

6. Задоволення від роботи. 

7. Створення таких умов праці, які надають можливість 

працівникові отримати автономію в своїй сфері діяльності.  
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8. Різні винагороди (подяки, грамоти, сувенірна продукція, 

фірмові елементи діловодства тощо) [4]. 

Отже, щоб глибоко розуміти поведінку працівників та впливати 

на неї належним чином, керівнику готелю потрібно володіти теорією 

й методами мотивації в повному обсязі, вміти визначати причини 

низької продуктивності праці й ефективно мотивувати працівників до 

її підвищення.  
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У наш час в Україні, яка щиро багата на рекреаційні і туристичні 

принади, спостерігається новий підвищений інтерес до проблем 

розвитку рекреації і туризму як високорентабельного й соціально 

орієнтованого сектора національної економіки.  

Перспективи розвитку відпочинкової галузі визначаються 

наявністю широкого спектра ресурсних, екологічних, історико-

культурних, соціальних, економічних і політичних факторів, які 

мають чітко виражену регіональну специфіку.  

А ще особливості сучасної ситуації полягають у тому, що 

формування високорозвиненої національної індустрії рекреації і 

туризму та її інтеграція до європейського та світового ринку 

рекреаційно-туристичних послуг пов’язана з необхідністю вирішення 

соціально-економічних проблем у період трансформації суспільно-

економічних відносин.  

Відпочинок на Чорному морі можуть запропонувати курорти 

Миколаївській області: Коблево, Лугове, Морське, Рибаківка, Очаків, 

Покровка, а також, пансіонати і бази відпочинку, розташовані на 

Кінбурнській косі. Курорти бувають більш відомі, з добре 

розвиненою інфраструктурою індустрії відпочинку і менш відомі, з 

мінімальним набором послуг для проживаючих. Але всі вони 

пропонують найголовніше - можливість влітку відпочити на морі.   

Курорт Коблево 

Село в Березанському районі Миколаївської області України. Село 

оточене виноградниками. Поруч розташований винний завод ВАТ 

«Коблево». 

Коблево розташоване біля кордону Миколаївської та Одеської 

областей України, на трасі M-14 / E 58. Відстані до Одеси: по 

автодорозі - 55 км, фізичне - 43 км. Відстані до Миколаєва: по 
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автодорозі - 78 км, фізичне - 68 км. Відстані до Березанки: по 

автодорозі - 29 км, фізичне - 25 км. 

Біля села в 4-х кілометрах на південь від траси M-14 розташований 

курорт Коблево. Це найбільший курорт на Чорноморському 

узбережжі Миколаївської області, де можуть розташовуватися 

одночасно більше 25 тис. відпочиваючих. На території курорту 

знаходиться аквапарк «Коблево». 

На сьогоднішній день по прибережній смузі, довжиною 6 км, в 

поєднанні з лісом, розташовані сотні пансіонатів, баз відпочинку, 

розважальних установ. 

Відпочинок на Чорному морі в Коблево сприятливо 

позначається на здоров'ї відпочиваючих. Пляжі Коблево піщані , 

морське дно пологе. Добре розвинена інфраструктура курорту.[1] 

Бази відпочинку і пансіонати Коблево дозволять провести 

комфортний відпочинок на Чорному морі відпочиваючим з будь-

якими фінансовими можливостями. Також в Коблево можна 

приїжджати на відпочинок з дітьми, на курорті добре підготовлена 

база для сімейного відпочинку на Чорному морі. Сам курорт 

віддалений від селища і складається більш, ніж зі ста пансіонатів і баз 

відпочинку.  

Коблево досить бурхливо розвивається курорт з великою 

кількістю барів, дискотек і нічних клубів. Відпочинок на Чорному 

морі в Коблево більш молодіжний, ніж на інших курортах. Ціни на 

відпочинок у Коблево, в середньому дорожче, ніж на інших курортах 

Миколаївської області, від 9-10 $ на добу з людини без харчування, 

але завдяки великій різноманітності пансіонатів і баз відпочинку 

можна знайти, де недорого відпочити в Коблево. 

Щорічно, в Коблево проводяться літні фестивалі та конкурси. У 

селищі є магазини і ринок, працює аквапарк і лунапарк . Відпочинок 

на Чорному морі в Коблево буде неповним, якщо не відвідати 

основну пам'ятка курорту - аквапарк в Коблево. 

Курорт Рибаківка  

Курорт Рибаківка розташований в Миколаївській області 

недалеко від Коблево. Відстань до селища Рибаківка від міста Одеса - 

94 кілометри, від Коблево - 37 кілометрів , від курорту Затока - 93 

кілометри, від міста Миколаїв - 81 кілометр, від міста Київ - 560 

кілометрів. Відпочинок на Чорному морі в селищі Рибаківка чимось 

нагадує відпочинок в Коблево. У селищі Рибаківка також, як і в 
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Коблево немає промислового сектора. Курорт Рибаківка оточений 

сосновим лісом.  

Крім того, відпочинок на Чорному морі в Рибаківці - це 

унікальне поєднання лікувальних властивостей Чорного моря, степу, 

лікувальних грязей солоного озера і соснового лісу. Недалеко від 

курорту Рибаківка знаходиться грязе - сольове озеро Тузла, грязі 

якого мають лікувальні властивості.  [2] 

Відпочинок на Чорному морі в Рибаківці - це гарна можливість 

відпочити на Чорному морі і одночасно пройти курс оздоровлення. 

[4] Інфраструктура курорту Рибаківка добре розвинена. На курорті 

працює близько сотні баз відпочинку, пансіонатів і санаторіїв. 

Магазини, ресторани, більярдні, лунапарк, водні атракціони - все це 

доповнює відпочинок на Чорному морі в Рибаківці.  

Плюси для сімейного бюджету - це все не сильно розвинене. У 

селищі працює ринок, є пошта, відділення зв'язку, відділення банків, 

пункти обміну валюти. Ціни на відпочинок на Чорному морі в 

Рибаківці трохи нижче, ніж у Коблево, від 7 $ з людини без 

харчування. 

Курорт Очаків 

Курорт Очаків розташований в Миколаївській області. Відстань 

від Одеси - 150 кілометрів , від Миколаєва - 70 кілометрів, від Києва - 

540 кілометра Населення 2008 року становить більше 15 000 чоловік.  

Відпочинок на Чорному морі в Очакові має свої особливості : 

тут впадають відразу дві річки Південний Буг і Дніпро. Очаків має 

цікаву історію, в місті є безліч археологічних пам'яток - залишки 

поселень скіфів, сарматів, древніх слов'ян. Свого часу місто було 

самим південним оплотом Київської Русі. Поблизу Очакова знайдені 

залишки грецького міста-колонії Ольвія.[3] 

Очаків славиться широкими піщаними пляжами, пологим дном , 

великими запасами лікувальних грязей. На відпочинок на Чорному 

морі в Очакові можна зупинитися в численних базах відпочинку, 

пансіонатах і санаторіях. Клімат курорту Очаків на Чорному морі 

теплий, помірно вологий. Літо сухе, тепле, осінь пізня, відпочинок на 

Чорному морі в Очакові триває до кінця вересня. 

Спектральний аналіз курортів Коблево, Рибаківка, Очаків 

(рис.1) 

Критерії розгляду: 

1) Характеристика розташування. 
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2) Інфраструктура. 

3) Історичне значення. 

4) Оздоровчі можливості. 

5) Ціни на відпочинок. 

6) Територія,можливість приймання туристів. 

7) Рівень екології. 

8) Рівень бренду. 

9) Забезпечення соціальних фукцій. Червоне – Коблево; Сине – 

Рибаківка; Зелене – Очаків. 

 
Рис 1.Спектральний аналіз курортів Коблево,  Рибаківка, Очаків 
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Кількість балів :  

Коблево = 5+5+4+3+3+5+3+5+3 = 36 

Рибаківка = 4+4+4+5+4+4+5+4+3 =37 

Очаків = 3+4+5+4+5+4+4+4+5 = 37 
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗПОДІЛУ СИЛИ ВПЛИВУ МІЖ ЙОГО 

УЧАСНИКАМИ 

 

    Шилкіна К., аспірант  

Науковий керівник – О.І. Зайцева, к.е.н., доцент 

    Херсонський національний технічний університет 

 

Сучасні умови розвитку світового господарства сприяють 

виникненню кластерів не тільки в традиційних галузях економіки, а і 

у сфері послуг, а отже і в туристичній індустрії. Моделі 

функціонування туристичного кластеру мають свої особливості та 

залежать від багатьох чинників, у тому числі від розподілу сили 

впливу між його учасниками.  

Туристичний кластер розглядається як система інтенсивної 

виробничо-технологічної та інформаційної взаємодії туристичних 

підприємств, постачальників базових та додаткових послуг про 

створення "основного продукту" кластера – туристичної послуги. До 

туристських кластерів відносяться групи підприємств, 

сконцентрованих географічно в межах регіону, які спільно 

використовують спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні 

ринки праці та інші функціональні структури господарства [1].  

В структурі туристичного кластеру доцільно виділяти чотири 

основних сектори: 

– сектор виробництва туристичних послуг (підприємства, які 

безпосередньо створюють туристичний продукт: туроператори, 

заклади гостинності, перевізники, заклади з організації дозвілля 

туристів, заклади розваг, природоохоронні установи тощо); 

– сервісний сектор (навчальні заклади туристичного профілю, 

страхові компанії тощо); 

– допоміжний сектор (підприємства з виробництва товарів 

туристичного призначення, сувенірів, поліграфічні та картографічні 

організації, телерадіокомпанії, органи державної влади, регіональні 

установи з туризму); 

– сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластеру 

[2]. 
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Незважаючи на теоретичний і практичний аналіз кластерів, ще 

не визначена загальна модель, яка може пояснити успіх, або невдачу 

деяких кластерів, хоча переваги цього феномена є визнаними.  

Від розподілу ролі впливу між учасниками кластеру залежать 

відносини, що будуть складатися між його членами, а відповідно, і 

результат кластеру. 

Базуючись на ролі різних членів кластеру та взаємодії між ними, 

Маркусен визначив 4 моделі промислового кластеру [3] , які можна 

розглядати в якості основи для створення туристичного кластеру.  

Першою є модель кластеру, де усі учасники є рівноправними 

членами та співпрацюють один з одним у прямій конкуренції, або у 

відносинах постачальник-виробник. У даній моделі представлені 

фірми, що мають розмір і силу, щоб прямо контролювати кластер, а 

загальний ринок і динамічність кластеру визначають його форму і 

розвиток. Дана модель є наочним прикладом функціонування малого 

туристичного кластеру, який виник на основі принципів 

самоорганізації та включає в себе сектор виробництва туристичних 

послуг та допоміжній сектор. Такий кластер є найбільш ефективна у 

туризмі, оскільки він є результатом еволюційного розвитку, а не 

предметом штучного створення [4]. 

В осьовому кластері є кілька домінуючих фірм, які 

представляють його ядро, а також чисельні маленькі фірми, що 

приєднані безпосередньо до них. Велика частина фірм кластеру надає 

послуги гостинності. Маленькі фірми залежать від клієнтської 

стратегії більш сильних партнерів. Центральні фірми визначають 

внутрішні відносини кластера та їх динаміку.  

Супутникову кластерну модель, унікальність якої полягає в 

тому, що його ядром є філія вже відомого діючого підприємства, для 

сфери туризму доцільно розглядати з точки зору вузької 

спрямованості, наприклад, для оздоровчого туризму, де основною 

привабливістю будуть не тільки відповідні природні умови, а й 

унікальні технології з лікування того чи іншого захворювання. Всі 

додаткові маленькі фірми будуть повністю залежати від політики 

лідера. 

Четверта модель туристичного кластеру формується навколо 

публічних, урядових чи некомерційних організацій, які мають прямий 

вплив на діяльність кластеру. В умовах України це є «штучні 

кластери», оскільки їх створення і діяльність регулюється певними 
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угодами, договорами, актами і т.д. з боку урядових і неурядових 

організацій. 

Варто брати до уваги, що привабливість території для туриста, в 

першу чергу, залежить від природних та історичних умов. Саме тому 

їх обов’язково треба розглядати у якості ключових параметрів 

туристичного кластеру у кожній із моделей.  

Розподіл сили впливу між учасниками туристичного кластеру 

буде впливати на модель туристичного кластеру, а також на 

результативність самого кластеру. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ТУРИЗМУ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Озеранська О. С., студентка 

Керівник: к.е.н., доц. Білов Г.О. 

ВП «МФ КНУКІМ»,  м. Миколаїв 

 

Фінансовий туризм є складовою частиною ділового туризму. 

Діловий туризм це поїздки (відрядження) співробітників компаній 

або організацій з діловими цілями, або організація корпоративних 

заходів [1]. 

Розміщення свого капіталу можливе як для нерезидентів на 

території України, так громадянин України має право на збереження 

своїх коштів в надійних закордонних банках. У першу чергу депозити 

за кордоном можуть бути цікаві тим, хто хоче розмістити в банку 

велику суму або просто турбується про збереження своїх 

заощаджень. Європейські банки мають більшу капіталізацію, 

ймовірність того, що депозит не можна буде забрати вчасно, набагато 

менше, ніж в Україні. І навіть якщо у банку почнуться проблеми, то 

існує Система гарантування вкладів . Оформити закордонний внесок 

зможуть далеко не всі українці. Не буде проблем з відкриттям 

депозиту у тих, хто навчається, працює або проживає за кордоном на 

легальній основі. У такому випадку депозит можна цілком законно 

оформити на термін свого перебування закордоном [2]. Для всіх 

інших громадян України Національний Банк передбачив обов'язкове 

отримання індивідуальної валютної ліцензії на розміщення валютних 

цінностей за кордоном. Така ліцензія дійсна протягом року, по ній ви 

зможете розмістити на закордонному депозиті не більше 600 000 

гривень на рік. Процедура отримання ліцензії достатньо складна. 

Крім НБУ, надані вами документи (заява, копії паспорта та 

ідентифікаційного коду, довідка з українського банку, який буде 

переводити ваші кошти, а також довідка з закордонного банку, якщо 

у вас вже відкритий в ньому рахунок) буде вивчати Головне 

управління МВС по боротьбі з організованою злочинністю та 

Головне управління СБУ по боротьбі з корупцією. У разі виникнення 

у них будь-яких підозр, у ліцензії вам можуть відмовити. Вартість 
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отримання даної ліцензії складає 1020 грн.,  банків є індивідуальний 

підхід до кожного клієнта, тому тут складно давати універсальні 

рекомендації про те, як оформити депозит. Закордонний банк захоче 

познайомитися з вами « ближче»: дізнатися про джерела ваших 

доходів (вони повинні бути легальними і прозорими ), постійному 

місці проживання, отримати рекомендацію від обслуговуючого вас 

українського банку. Для укладення договору клієнту майже напевно 

доведеться їхати закордон в офіс обраного банку. Відмовити у 

відкритті рахунку можуть вкладнику, який має погану кредитну 

історію, підозрюється у відмиванні грошей або терористичної 

діяльності . Втім, якщо клієнтом числяться такі « гріхи », то, швидше 

за все, відмова буде ще на етапі отримання ліцензії в НБУ. 

Найчастіше західні банки встановлюють «поріг» - мінімальну суму, 

менше якої депозит вам просто не відкриють. У Західній Європі 

обмеження можуть скласти 10-25 тисяч євро[3]. 

Високі процентні ставки за депозитами в іноземній валюті 

роблять Україну привабливою для вкладів іноземців. Однак 

українські банки не зацікавлені в таких ресурсах і пропонують 

нерезидентам процентні ставки нижчі, ніж для резидентів. Та все ж 

банкіри, захоплені боротьбою за клієнта, підвищили планку за 

депозитними ставками у гривні до 22%. Тоді як Європі ставки на 

річні внески в євро ледь досягають 3,5%, в українських банках 

пропонують майже 9 %. Згідно з даними НБУ, за підсумками серпня 

цього року обсяг депозитів нерезидентів склав 31,7 млрд. гривень. На 

частку депозитів нерезидентів у гривні припадає 31 %. з них депозити 

до запитання 41 %, строкові вклади - 59%. На частку депозитів в 

іноземній валюті - 69 %, з них вкладів до запитання - 26 %, 

термінових депозитів - 74 %" .Експерти зазначають, що пік за 

обсягами депозитів нерезидентів припадав на другу половину 2008-й 

і весь 2009 роки. Наприклад, тільки у вересні 2009 року обсяг коштів 

нерезидентів склав близько 45 млрд. гривень. Серед основних 

документів що потрібні нерезиденту для оформлення вкладу 

необхідний паспорт з відміткою про перебування в Україні, 

індивідуальний податкової номер, якщо такий є, документ, який 

доводить правомірність перебування в Україні і документ , що 

підтверджує джерела доходів(митну декларацію, якщо ви перевезли 

через кордон суму понад 10 тис. євро або її еквівалент, договір 

купівлі - продажу, довідку про нарахування заробітної плати і т.д) [5]. 
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Починаючи з 2002 року, українські банки надали фізичним 

особам можливість вкладати свої гроші в банківські метали – один із 

найнадійніших способів їх збереження від інфляції без ризику втрати, 

адже ціна золота в товарному виразі зростає постійно, навіть за 

стабільної економічної ситуації. Золото на світових ринках з початку 

2010 року подорожчало в ціні на 20%, що підвищило прибутковість 

вкладень у цей дорогоцінний метал у порівнянні з банківськими 

вкладами у валюту. Найпростіший спосіб – купити злиток у банку. 

Вартість банківських металів в Україні, як правило, на 5-7% вище, 

ніж на світовому ринку, але інвестору необхідно буде зробити 

відрахування до Пенсійного фонду – 1%. Тому є альтернатива- 

вкладення коштів у «золотий» («металевий») депозит. Суть його 

полягає у тому, що банк надає вкладникам можливість купувати 

золоті злитки, формально – вносити кошти на їхнє придбання банком, 

а також вкладати кошти готівкою у віртуальні внески, які 

прив’язуються до курсу золота. 

 Ставка по депозитах у золотих злитках варіюється в межах 1,1-

6%, основна маса пропозицій коливається від 2 до 3%. Умови 

варіюються згідно з логікою будь-яких строкових вкладів: чим 

більший строк, тим вища ставка. Для банків прийнято Золоті зливки, 

які реалізує банк, – це банківське золото найвищої проби, тобто 999,9. 

Іншої проби банківського золота не існує. Виробляють такі зливки 

тільки спеціалізовані або аффінажні  компанії в Австрії, Німеччині, 

Швейцарії. Прийнятною вважається маса злитку від 10 до 1000 грам. 

Країнами з найбільшими запасами золотих вкладень є США, 

Німеччина, Італія, Франція, Китай, Швейцарія, Росія, Японія, 

Нідерланди та Індія [6].  

 

Рекомендації : 

Українські банки рекламують фінансовий туризм, але як 

свідчать дані зарубіжні інвестори не готові вкладати свої кошти в 

наші фінансові установи, хоча відсоткові ставки українських банків 

найвищі в Європі. Покращення політичної та економічної ситуації в 

країні допомогло б іноземним інвесторам більш сміливіше 

розміщувати свої кошти на теренах України. 

Позитивною стороною в спрямуванні фінансового туризму в 

Україну є можливість притоку капіталу. Але з іншої сторони, якщо 

інвестори почнуть масово спрямовувати кошти до українських 
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фінустанов це може спричинити девальвацію гривні. Для наших 

інвесторів тримання капіталу закордоном - можливість вберегтись від 

інфляції національної валюти. 
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