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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ У
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
У статті розглянуто використання ревенью-менеджменту що стає все більш
необхідною

умовою

підвищення

конкурентоспроможності

і

успішного

розвитку підприємств туристичної індустрії, що забезпечує збільшення
прибутку, а значить, підвищує життєздатність туристичного підприємства.
Ключові слова: revenue management, туристична індустрія, оптимізація,
управління доходами, ціноутворення готелів, витрати готелів, електронні
канали продажів
Туристична індустрія, є в даний час однієї з найбільш перспективних
складових світової економіки, в своєму стрімкому розвитку постійно вимагає
використання нових стратегій і підходів до управління бізнесом. В умовах
ведення діяльності у висококонкурентному середовищі саме ревеньюменеджмент є гарантією підвищення конкурентно-спроможності і успішності
підприємств туристичного бізнесу.
Ревенью-менеджмент це технологія формування цінової політики на
основі

прогнозування

попиту,

спрямована

на

забезпечення

високої

прибутковості підприємства або компанії. Основне завдання даної технології в
сфері

туризму

можна

сформулювати

як

досягнення

оптимального

співвідношення між попитом на послуги туристичного ринку і відповідною
пропозицією, іншими словами - формування пропозиції відповідно певному
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рівню попиту. При цьому використання принципів ревенью менеджменту стає
необхідним практично для всіх бізнес-кластерів, туристичної індустрії туроператорів, авіаперевізників, готельних комплексів[1, c. 208]. Менеджмент
прогнозування і відстеження попиту визначає структурні, цінові та кількісні
рішення, які відповідний туристичний кластер повинен приймати для того, щоб
збільшити

дохід.

Структурні

рішення

включають

в

себе

створення

маркетингової політики, зокрема визначення каналу продажів, вловити
пропозиції тих чи інших турпродуктів, в тому числі і крос продуктів і методи їх
просування. Маркетинг, його інструментарій, власне сама ефективність
маркетингової політики компаній туристичного сектора, багато в чому,
визначається глибиною використання принципів цієї технології [1, c.288].
Ціновий аспект передбачає прийняття рішень, які будуть визначати успіх чи
провал тієї чи іншої послуги або продукту. Найбільш критичним для
підприємств туристичної індустрії представляється прийняття кількісних
рішень. Якщо ці рішення спочатку неправильні, то, на відміну від підприємств
рітейлінгового бізнесу, з урахуванням специфіки продаваних ними товарів,
незаповнені сьогодні місця в готелях або літаках вже не можна буде продавати
завтра. Це призводить до необхідності підходити до продажу продуктів і
послуг, будь то готельний комплекс, авіаперевізник або будь-яке інше
підприємство туристичного напрямку, саме з позиції прогнозування кількості.
Структуру попиту для туристичного підприємства можна представити у
вигляді трьох основних складових:
продукт;
клієнт;
час.
Складова продукту включає в себе повну продуктову лінійку, яку
пропонує туристичне підприємство; клієнт передбачає виділення категорій
клієнтів - споживачів туристичних продуктів; Час особливо критична складова,
так як туристична продукція має набагато більш обмеженний життєвий цикл,
ніж інші товари або послуги. Складність для підприємства туристського
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сектора полягає в тому, щоб забезпечити синергію між всіма трьома
компонентами, так як рівень кореляції між ними досить високий. Архітектура
ефективної системи ревенью менеджменту для туристичного підприємства
повинна включати в себе чотири рівня: збір необхідних даних; оцінка і
прогнозування; оптимізація; контроль.
Cистема ревенью-менеджменту для туристичного підприємства розрізняє
чотири рівні.
Перший рівень передбачає створення глибоко продуманої системи збору
необхідних даних. Наприклад, для готельного комплексу доцільно збирати
максимум даних, пов'язаних з постояльцями: тривалість перебування, послуги,
якими вони користувалися, повна інформація по їхнім витратам, сфера
діяльності, доходи, сімейне положення, контактна інформація. Чим більш повна
буде інформація на вході системи, тим більш точно можна буде її оцінити і
отримати найбільш точний результат на виході.
Другий і третій рівні - це, по суті, програмно реалізований математичний
алгоритм, головним завданням якого є створення оптимальної моделі попиту на
той чи інший товар або послугу. Функціонування механізму оптимізації може
бути забезпечено введенням набору деяких вагових коефіцієнтів, які будуть
вносити певні обмеження, завдяки чому, наприклад, можна ефективно вводити
системи знижок. Таким алгоритмом може бути, зокрема, алгоритм, що працює
за методом найменьше квадратів, спожитий в свій час автором для розробки
оптичного адаптивного процесора для придушення перешкод. МНК-алгоритм в
частки мілісекунди виробляє тисячі ітерацій, перебуваючи під контролем
оптимально підібраних вагових коефіцієнтів. Правильно складений алгоритм з
повним набором вхідних даних може з точністю до часток відсотка
передбачити, яким буде рівень попиту на товар або послугу на конкретну дату,
яким буде число відмов по авіа або готельних броням, яким буде відсоток
неявки тих же пасажирів або постояльців. Замкнутість петлі зворотнього зв'язку
забезпечує збіжність алгоритму і отримання оптимального рішення на виході,
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яке дасть можливість туристичному підприємству своєчасно коригувати цінову
політику і, отже, підвищувати прибутковість.
Четвертий рівень - контроль вихідних даних - відповідає за розподіл
товарів

або

послуг

між

відповідними

маркетинговими

сегментами

-

споживачами. Від прийняття правильних маркетингових рішень по лінійці
пропонованих продуктів і послуг до чіткого контролю і відстеження продукції,
пропонованої

конкурентами;

вироблення

правильної

цінової

політики,

спрямованої на підвищення доходів на основі попередньо зібраних, оброблених
відповідним чином даних, і прогнозування попиту. Управління бізнес-міксом
при оптимально обраних обмеженнях і механізми контролю дозволить
прийняти правильні рішення щодо каналів дистрибуції, що також є частиною
єдиної системи замкнутої петлі зворотного зв'язку.
В сучасних умовах господарювання для більшості готелів вирішення
проблем поліпшення фінансово-економічного стану і стабільного нарощування
капіталу виходять на передній план. Для неблагополучних засобів розміщення
характерні наступні недоліки управління своїми доходами (табл. 1)
Таблиця 1
Недоліки елементів системи управління доходами
Елемент системи управління
доходами

Недолік

Бухгалтерія

Займається тільки обліком та
звітністю

Фінансове планування та
прогнозування

Відсутне або не використовує
інноваційні технології

Фінансові цілі

Відсутні або не чітко сформульовані

Фінансово-економічна стратегія

Немає єдності

Інформація про фінансову
ефективність

Не формується за видами послуг
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При наявності у готелі хоча б одного з перерахованих факторів необхідно
створювати систему управління доходами, інакше неминучі фінансові втрати.
Основна складність полягає в тому, що планування і прогнозування доходів
підприємств засобів розміщення неможливі за єдиним шаблоном, відповідному
для інших господарюючих суб'єктів. У сфері туризму проблема стабільності
розвитку готелів стоїть досить гостро. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що
розміщення є найважливішим елементом туризму. Як справедливо відмічено,
немає розміщення - немає туризму.
Готельна індустрія - база системи гостинності в цілому. Не секрет, що
багато готелів виживають і процвітають виключно за рахунок транзитних
туристів і екскурсійного обслуговування. Це готелі при аеропортах, що
надають транзитним і трансферним пасажирам номери з особливих зниженими
тарифами; готелі, що знаходяться в місцях релігійного паломництва; готелі, що
знаходяться в специфічних географічних зонах. Доходи готелю складаються з
продажу номерів та інших послуг, до яких можна віднести такі, як телефон,
послуги таксі, оренда автомобіля, платне телебачення, оренда кімнати
переговорів [1, с. 22].
Методи управління доходами можна визначити як оптимізаційну модель,
яка заснована на прогнозуванні попиту для ринкових мікросегментів.
Стратегічні важелі управління доходами іменуються в міжнародній практиці як
чотири C, а саме: календар, годинник, потужність і вартість.Вони об'єднані
один з одним п'ятим С - таким елементом, як замовник. Стратегічні важелі
Revenue Management спрямовані на відповідність своєчасності обслуговування
і ціноутворення, щоб клієнти були готові платити за обслуговування в зв'язку з
термінами

його

проведення.

Базуючись

на

рівнях

і

характеристиках

купівельного попиту, управління готелю в змозі зрушити попит тих клієнтів,
які чутливі до ціни. Управління доходом - це використання точної аналітики,
яка передбачає поведінку споживача на рівні мікроринку і оптимізує
доступність продукту і ціни, щоб максимізувати зростання прибутку.
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Основна мета управління доходом полягає в продажу правильного
продукту правильному клієнту в потрібний час за правильну ціну. Сутність цієї
дисципліни знаходиться в розумінні сприйняття клієнтами цінності продукту і
точному вибудовуванні цін продукту, розміщення і доступності з кожним
споживчим

сегментом.

Варто

відзначити,

що

управління

доходами

підприємства засобів розміщення має виражатися в економічній техніці,
націленої на визначення оптимальної цінової політики на основі поведінки
попиту на послуги підприємств. Така економічна техніка, як Revenue
Management, може застосовуватися на підприємствах, які мають такі відмінні
риси (табл. 2).
Таблиця 2
Ознаки використання методу
Загальні характеристики
підприємства для використання RM

Стосовно готелів

Вартість продукту втрачається після
дати виробництва

Незайняті номера в готелі

Непостійний попит і фіксовані
виробничі потужності

Попит на номери готелю може бути
вище або нижче номерного фонду

Попереднє бронювання

Продажі послуг до дати їх надання
Додатковий прибуток формується
залученням клієнтів, чутливих до зміни
ціни

Складна схема ціноутворення

Низькі змінні витрати

В готелі від 0-20%

Вартість порожніх номерів готелю має нульову чисту вартість (нульовий
оборотний фонд). Попит на послуги готелів може значно коливатися під
впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів. При цьому якщо попит на них
вище наявних потужностей готелю (більше номерного фонду), то при всьому
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бажанні

управлінців

готелю

задовольнити

його

не

представляється

можливим[2, c. 16].
Складність системи ціноутворення готелі виражена в тому, що залежить
вона від багатьох факторів, в тому числі від витрат, середньої норми прибутку і
рентабельності, а також від іміджу готелю і балансу «ціна-якість». Ціни в готелі
можуть поділяти по групах:
стандартна ціна - максимально висока ціна в інформаційних
матеріалах готелю;
знижена ціна - ціна з наданням знижок;
диференційований ціна - змінюється ціна на однаковий номер або
послугу готелі в різні періоди часу;
брутто-ціна - передбачає комісійну винагороду на користь
посередника, який бере участь при продажу послуги готелю;
нетто-ціна - ціна, звільнена від комісійної винагороди посередника,
тобто посередник не має права утримувати з неї в свою користь винагороду.
Змінні витрати готелю дійсно не великі. У готелях до таких відносять
прибирання номера, прання білизни, надання додаткових послуг. Постійні
витрати не залежать від ділової активності підприємства (від його продажу). На
підприємствах засобів розміщення до постійних відносять витрати на оплату
праці персоналу, відрахування у позабюджетні фонди, амортизацію основних
фондів. Подальше зростання витрат супроводжується зростанням продажів
номерів готелю.
Сукупні постійні витрати не змінюються з ростом продажів номерів
готелю і є умовно-постійними в рамках певної сталої масштабної бази[2, c. 16].
Отже, можливість застосування методу RM на підприємствах засобів
розміщення є обґрунтованою, тим більше що, за оцінками фахівців,
застосування даного методу може збільшити оборот готелю до 7%, і це викличе
істотне збільшення доходу.
Методи управління доходами готелів впливає на два основних джерела
доходів:
18

об'єм продажу;
ціна на одиницю послуг.
Для оптимізації обсягу продажів номерів використовується так звана
техніка перебронювання, на яку впливають такі чинники:
номерний фонд готелю;
кількість від'їздів;
кількість гарантованих замовлень;
кількість негарантованих бронювань;
кількість дострокових від'їздів;
кількість продовжених бронювань;
кількість скасованих гарантованих замовлень;
кількість скасованих замовлень з очікуванням до встановленого
терміну;
кількість неявок по гарантоване бронювання;
кількість неявок по негарантованих бронювання;
кількість дострокових приїздів;
кількість номерів, тимчасово вибулих із загального номерного
фонду.
Всі вищевказані показники розраховуються на кожен день. Для їх
розрахунків використовують дані по абсолютно такому ж дню в динаміці за ряд
років.

Щодо

планування

показників

перебронювання

готелям

варто

дотримуватися принципу консерватизму, тобто необхідно залишати певний
резервний номер на той випадок, якщо фактичних споживачів послуг заїде
більше, ніж кількість вільних номерів. В такому випадку готель повинен буде
або забезпечити альтернативне проживання, або компенсувати гостям
ненадання номерів. Випадкові гості також вигідні для готелю, тому що вони
оплачують своє перебування за стандартними цінами, які набагато вище, ніж
ціни при бронюванні.
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Управління доходами готельних підприємств передбачає зміну ціни на
номери і послуги в залежності від попиту на них. У цьому процесі беруть
участь два показника:
середня кількість бронювань за кожен інтервал часу до фактичної
дати бронювання;
поточний стан бронювань на певну дату.
При аналізі взаємодії даних показників можливі такі ситуації і шляхи їх
вирішення (табл. 3).
Таблиця 3
Взаємодія показників процесу управління доходами
Форми взаємодії

Шляхи вирішення

Фактичні бронювання нижче значень профілю
бронювання за досить тривалий термін від дати
бронювання
Фактичні бронювання вище значення профілю
бронювання

Зниження цін або застосування
маркетингових стратегій
Продаж номерів за стандартною
ціною. Очікування підвищення продажів

Фактичний попит знижується

Агресивні маркетингові стратегії.
Знижки на номери

Зростання фактичних бронювань

Продаж номерів з резерву за повною
вартістю

В таблиці представлено варіанти управлінських рішень при випадках
відхилення обсягів ділової активності готельних підприємств від її нормального
стану. Вона показує необхідність зниження цін або застосування інших
маркетингових прийомів в разі, коли тривалий час фактичне бронювання
набагато нижче максимально можливого. При фактичному зниженні попиту
пропонується застосування агресивних маркетингових стратегій, в тому числі
зниження вартості номерів та залучення нових клієнтів за допомогою реклами,
та надання послуг по бронюванню номерів через мережу інтернет.
Електронні канали продажів (EDS -electronic distribution system / IDS internet distribution system / ADS - alternative distribution system) - системи on-line
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бронювання, де клієнт може самостійно вибрати потрібний готель і тип номера
на певні дати, забронювати розміщення в режимі реального часу і отримати
моментальне підтвердження про бронювання на свою електронну скриньку. В
основному це міжнародні системи бронювання, в яких знаходяться десятки і
сотні тисяч готелів по всьому світу. У таких системах є описи готелів,
фотографії, відгуки. Система автоматично розрахує повну вартість проживання
з урахуванням комісій і доплат за цей період. Головна відмінність електронних
каналів продажів від власного сайту готелю - це виплата комісії. Готель
виплачує фіксований розмір комісії, як правило, від 15% і вище, електронних
каналах продажів, від загальної суми, вироблених через них бронювань. На
відміну від власного сайту, де готель не платить комісію.
Кількість залучених гостей в чималому ступені залежить від цінової
політики, умов скасування та передоплати бронювань. Готель самостійно
формує і встановлює ціни і політики (скасування і передоплати) виходячи з
того, в якому сегменті здійснюється комерційна діяльність[2, c. 17].
Ціни в усіх електронних каналах продажів, де представлений готель,
повинні бути однаковими, інакше це буде вважатися порушенням цінового
паритету. Паритет цін - стратегічний принцип управління цінами, який полягає
в тому, що де і як би клієнт ні бронював послугу, ціна номера в вашому готелі
скрізь буде одна і та ж сама. У більшості EDS кожна політика прописуються в
кожному окремому тарифі, однак, в деяких каналах продажів можна
прописувати різні політики в одному тарифі на різні дати. В готель може бути
встановлено кілька тарифів з різними умовами, цінами і періодами дії.
Розглянемо варіанти тарифів, якими користуються готелі (табл. 4).
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Таблиця 4
Найпоширеніші варіанти тарифів
Тариф

Властивості
поворотний тариф (при скасуванні можливий повне або

Standard Rate
(Стандартний тариф)

часткове повернення коштів) зі стандартними умовами
скасування та оплати (як правило, від 1 до 7 днів можна
скасувати бронювання без штрафу) чинний більшу частину
року або весь рік.

Advance Purchase (Тариф
раннього бронювання)

умови тарифу і його ціна діють за встановлений період
до дати заїзди в готель. Після починає діяти ціна іншого
тарифу
Тариф, при якому в момент здійснення бронювання

Non-Refundable

стягується повна вартість замовлення без повернення

(не повертається)

грошових коштів з кредитною карткою. Як правило, вартість
бронювання нижче на 20%, ніж при стандартній ставці.

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки,
дослідивши діяльність у висококонкурентному середовищі саме ревеньюменеджмент є гарантією підвищення конкурентоспроможності та успішності
підприємств туристичного бізнесу.
Головне завдання даної технології в сфері туризму можна позначити як
досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропозиціею на
послуги туристичного ринку.
Отже в сучасних жорстких умовах ведення бізнесу на сформованому
світовому ринку послуг тільки комплексне використання технології ревеньюменеджменту може допомогти забезпечити туристичному підприємству великі
переваги над конкурентами і можливість його подальшого розвитку.
Незважаючи на те що туристичний ринок в Україні, на відміну від західного, на
якому індустрія гостинності знаходиться на вищій стадії розвитку, ще молодий,
він несе в собі величезний потенціал. Обсяг ділового, рекреаційного,
сільського, екологічного туризму в країні невпинно зростає. Освоєння системи
ревенью-менеджменту, безумовно, дасть підприємствам туристичного бізнесу
України шанс не тільки зберегти свою конкурентоспроможність на
українському ринку, але і в недалекому майбутньому стати компаніями з
найбільшою капіталізацією на світовому туристичному ринку.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
В статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму
як провідного сегмента світового ринку, що є однієї із найважливіших
складових процесу глобалізації. Визначено передумови глобалізації світового
туристичного
ринку, дослідженно перспективи
розвитку
системи
міжнародного туризму в сучасних умовах.
Ключові слова: глобалізація, світова економіка, економічна інтеграція,
глобальна економіка, міжнародний туризм, транснаціональна корпорація.
Постановка проблеми. За останні десятиліття відбувся ряд подій, які
суттєво змінили соціально-економічний ландшафт людського життя. Сучасна
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епоха – це епоха глобалізації, про яку заговорили тоді, коли з розвитком
технологій, транспортних засобів та інформаційних каналів відбулася зміна
всього світоустрою. Рушійною силою цих процесів є економічна глобалізація –
один із найважливіших трендів, що визначають траєкторію сучасного
світогосподарського розвитку, під якою розуміється істотне збільшення
масштабів

міжнародного

обміну

капіталами,

товарами,

послугами,

технологіями, інформацією, людьми, просторова й інституційна інтеграція
світових ринків. Головний вектор глобалізаційних змін полягає у напрямі руху
від індустріальної економіки до індустрії послуг. Туризм-це одна з
найважливіших складових індустрії послуг. Міжнародний туризм став
феноменом глобального масштабу, щорічно здійснюється понад 1036 млн.
туристських поїздок. На економічному рівні міжнародний туризм являє собою
потужну світову індустрію, що виробляє до 15 % світового валового
продукту.У світі кожна 12 -та людина пов‘язана з індустрією туризму [1, с.7].
Внаслідок цього дослідження і вивчення тенденцій розвитку міжнародного
туризму як складової сучасних глобалізаційних процесів є надзвичайно
актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням сучасного розвитку
міжнародного

туристичного

обміну

присвячені

праці

вітчизняних

та

зарубіжних економістів А. Азара, Л. Геншафт, П. Гудзя, М. Жукова, Е. Кадта,
Л. Левковської, І. Манта, Дж. Уолла. Деякі аспекти функціонування світового
туристичного ринку в умовах глобалізаційних змін розглянуто у роботах Ф.
Ашера, А. Дурович, М. Кабушкіна, В. Кифяка, К. Каца, А. Моррісона, Дж.
Уокера, Г. Харріса.
Віддаючи належне науковому доробку названих авторів, слід відзначити,
що

питання

концептуалізації

основних

векторів

сучасного

розвитку

міжнародного туризму в умовах подальшої інтенсифікації глобалізаційних
процесів, визначення місця світової туристичної індустрії в глобальній системі
світогосподарських координат не набули системного характеру та залишаються
недостатньо розкритими. Саме це спонукає до проведення в даній статті
додаткових досліджень стосовно визначення глобалізаційних тенденцій
розвитку міжнародного туризму.
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Метою даної

статті

є

систематизація

базових

аспектів,

тенденцій

і

закономірностей впливу глобалізаційних чинників на розвиток міжнародного
туризму.
Виклад

основного

матеріалу. Початок

ХХІ

ст.

характеризується

домінуванням глобалізаційних тенденцій у процесі розвитку міжнародних
економічних відносин. Світовий ринок товарів і послуг перетворюється у
єдиний глобальний економічний простір, у якому розвиток окремого сегмента
стає закономірним наслідком ефективності процесів інтернаціоналізації,
транснаціоналізації та міжнародної кооперації.
Особливе місце у структурі світової торгівлі посідає сфера туристичних
послуг, яка завдяки високій динаміці свого розвитку відноситься до найбільших
галузей світу. Туристські послуги стали найбільш потрібним продуктом,
залишивши позаду інші товари, які визначали до останнього часу структуру
міжнародної торгівлі. Індустрія туризму й суміжні галузі (туристський сектор)
надають роботу все більшій кількості людей. Кожного року збільшується
кількість осіб які надають перевагу туризму як основному виду відпочинку.
Революційні зміни, що відбуваються в галузі інформатики й розвитку засобів
транспорту та комунікацій роблять туризм доступнішим для населення. Цьому
також сприяють інтенсифікація глобалізаційних тенденцій у світовому
розвитку, підвищення ступеня економічної й політичної «відкритості» держав і
спрощення формальностей, пов'язаних із транскордонними переміщеннями
людей.
Слід зазначити, що сучасний міжнародний туризм являє собою складне,
багатоцільове й у ряді випадків різноспрямоване економічне явище, що досить
повно втілює в собі основні властиві економічній глобалізації механізми й
процеси. До середини XX століття міжнародний туризм носив характер
класичної світової торгівлі, коли функціонуючі національні туристичні
оператори, вступаючи в торговельні відносини з іноземними туристичними
постачальниками (готелями, перевізниками, підприємствами громадського
харчування), формували туристичний продукт, у складі якого була присутня
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національна приналежність тієї або іншої туристичної послуги. Невисокі обсяги
міжнародних туристичних обмінів, а також недосконалість транспорту й
засобів комунікації стримували зростання туризму в усьому світі, виключали
виникнення ефекту масштабу в туристичному бізнесі. Стрімкий розвиток
технологій,

поширення

авіатранспорту,

здешевлення

міжнародного

телефонного зв‘язку й поява електронних засобів зв‘язку, соціально-економічні
зміни (підвищення рівня матеріального добробуту, збільшення тривалості
вільного часу робітників, скорочення пенсійного віку, соціальні програми
розвинених держав, зменшення кількості багатодітних родин, зростання частки
працюючих жінок і т.д.), що відбувалися в другій половині минулого століття,
призвели до небаченої до цього популяризації міжнародних поїздок і зростання
туристичних

потоків

у розвинених

країнах.

Зростання рентабельності

туристичного бізнесу, яке супроводжувалося ефектом масштабу й невисокими
бар‘єрами входу до галузі, призвело до загострення конкурентної боротьби на
туристичних ринках, переходу до цінової конкуренції, оскільки все частіше
клієнтами туристичних операторів ставали представники середнього класу
суспільства, що досить обдумано підходили до питання витрачання власних
коштів [2,с 52-53].
Зростання іноземних інвестицій спонукало до розвитку другої фази
історичного розвитку глобалізації туристичного ринку, що характеризувала
поширення стійких туристичних зв‘язків (найчастіше однобічних: «країнадонор – країна-реципієнт»), а також тісну взаємодію процесів туристичного
виробництва двох (або більше) країн, у результаті яких національна
приналежність туристичної послуги в складі туристичного продукту стає або
розмитою, або губиться зовсім. До стійкої міжнародної економічної інтеграції –
зближення й взаємопристосування національних економік, включення їх у
єдиний відтворювальний процес в інтернаціональних масштабах, призвели
подальший міжнародний поділ праці та ще більша інтернаціоналізація капіталу,
стрімка інтенсифікація НТП глобального характеру, збільшення мобільності
робочої сили, підвищення ступеня відкритості національних економік.
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Основними передумовами глобалізації світового туристичного ринку можна
назвати такі наслідки міжнародної економічної інтеграції [3, с.43]:
1. Зростання ефекту масштабу в туристичному бізнесі, становлення
масового характеру міжнародних поїздок.
2. Поширення інформаційних технологій і засобів зв'язку, формування
єдиного

інформаційного

поля,

доступного

для

необмеженої

кількості

користувачів.
3. Поява й поширення сучасних засобів транспорту, що дозволяє
скоротити природні географічні перешкоди для розвитку міжнародних
туристичних обмінів.
4. Різке скорочення завдяки передовим технологіям, транспортним і
телекомунікаційним витратам, значне зниження витрат на опрацювання,
зберігання й використання інформації.
5. Доступність і поширеність знань і технологій створення, просування,
продажу туристичного продукту в міру популяризації освіти у сфері туризму й
готельного господарства.
6. Поширення міжнародних форм здійснення виробничо-господарської
діяльності (ТНК): організаційні форми, рамки діяльності яких виходять за
національні

кордони,

набувають

міжнародного

характеру,

сприяючи

формуванню єдиного ринкового простору.
7. Загальна лібералізація світової торгівлі послугами Ріст концентрації
капіталу в трьох світових центрах.
8. Уніфікація вимог і правил оподатковування, бухгалтерського обліку,
тощо.
9. Посилення тенденцій до формування єдиної системи стандартизації
послуг.
10.

Зростання мобільності населення планети внаслідок ослаблення

ролі звичок, традицій, соціальних зв'язків і звичаїв, подолання національної
обмеженості людей.
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Таким чином, перехід міжнародного туризму до глобального етапу свого
розвитку був викликаний специфікою ринкової кон'юнктури конкретного
історичного етапу, прагненням великих туристичних компаній до мінімізації
собівартості туристичного пакета й підвищення гарантій надання анонсованих
туристичних послуг належної якості; а також зростання нвестиційної
привабливості

туристичного

бізнесу

внаслідок

масового

характеру

міжнародного туризму й зростання ефекту масштабу в ньому.
Міжнародний туризм впливає на такі ключові сектори економіки, як
транспорт і зв‘язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво
товарів

народного

споживання,

виступаючи

своєрідним

каталізатором

соціально-економічного розвитку. Він забезпечує зайнятість понад 460 млн.
чоловік, тобто кожної дев‘ятої працюючої у світі людини [4, с.48]. Про роль
туризму у сучасному світовому розвитку свідчать наступні цифри. За даними
Світової туристичної організації (ЮНВТО) і Міжнародного валютного фонду,
туризм з 2015 р. вийшов на перше місце у світовому експорті товарів і послуг,
залишивши

позаду автомобільну промисловість,

виробництво

хімічних

продуктів, продуктів харчування, комп‘ютерів і палива. Іншими словами, як ми
вже відзначали, туристичний продукт став товаром, що реалізується у світі
найактивніше. Середні темпи зростання туризму склали за останні 35 років
понад 7 % на рік, що набагато вище середньорічних темпів зростання світової
економіки в цілому. За прогнозами ЮНВТО, у найближчі десятиліття динаміка
зростання туризму збережеться. До 2030 р. кількість міжнародних туристичних
прибуттів повинна зрости більш ніж удвічі відносно 2014 р., ще більшою мірою
– в 4 рази повинні збільшитися доходи від туризму [1, с.392–993].
Фахівці Міжнародної асоціації наукових експертів у сфері туризму
(AIEST) виокремлюють такі сучасні тенденцій розвитку світової туристичної
індустрії [5, с.149–150]:
1. Поширення сфери інтересів туристичного бізнесу на інші продукти й
послуги, що раніше надавали підприємствам інших галузей, наприклад,
організація харчування, дозвілля, розваг, виставкової діяльності й т. д.
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2. Зростаюча демократизація туристичної індустрії, що значною мірою
сприяє підвищенню доступності туристичних послуг для масового споживача.
3. Посилення спеціалізації туристичного бізнесу, що дозволяє чіткіше
орієнтуватися на визначені сегменти споживачів.
4. Розвиток

нових

видів

туризму,

наприклад,

екологічного,

пригодницького, екстремального, деяких тематичних напрямків, що дозволяє
врахувати інтереси практично будь-яких категорій споживачів і зробити
туристичний продукт більш витонченим.
5. Глобалізація й концентрація туристичного бізнесу, що виявляється у
створенні туристичних корпорацій і готельних ланцюгів, а також створенні
туристичних

асоціацій,

союзів,

міжнародних

урядових

і

неурядових

організацій.
6. Глибока персоніфікація обслуговування й повна концентрація на
запитах і потребах туристів; широке впровадження нових засобів комунікації й
інформаційних технологій, що дозволяє здійснювати глибоку й системну
економічну діагностику.
7. Впровадження нових технологій у ділову стратегію підприємств
туристичної індустрії, зокрема широке використання Інтернет з метою
просування туристичних продуктів і послуг.
Отже, туризм як глобальний продукт охопив увесь світ, адже сьогодні
третина населення Землі щорічно бере участь у внутрішніх і міжнародних
туристичних подорожах. Туризм є новим соціальним феноменом, властивим
епохі глобалізації й інформаційно- комунікаційної революції. Міжнародний
туризм особливо активно розвивався в останні десятиліття, перетворившись в
одну із найбільших і найприбутковіших галузей світового господарства – на
його частку припадає майже третина світової торгівлі послугами.
Висновки. В умовах пост-індустріалізації світової економіки й посилення
процесів глобалізації економічного, політичного, культурного й соціального
просторів міжнародний туризм стає однією із провідних і таких, що динамічно
розвиваються, галузей світового господарства й важливим сегментом світового
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ринку. Сучасний міжнародний туризм відіграє значну роль у формуванні
валового внутрішнього продукту багатьох країн світу, сприяє створенню
додаткових робочих місць і забезпеченню зайнятості населення, є джерелом
валютних надходжень і оптимізації зовнішньоторговельного балансу. Впливає
на такі ключові галузі, як транспорт, зв‘язок, будівництво, сільське
господарство, виробництво споживчих товарів міжнародний туризм виступає
своєрідним каталізатором розвитку всього світового соціально-економічного
простору.
Основними компонентами глобалізації міжнародного туризму можна
назвати розширення інтернаціональних економічних зв'язків у туристичному
виробництві, зростання інтернаціоналізації факторів туристичного виробництва
(за допомогою збільшення прямих і портфельних закордонних інвестицій,
обміну знаннями й технологіями, зняття міграційних обмежень), поширення
ТНК у туристичному бізнесі (характерними рисами ТНК є взаємозамінність і
взаємозалежність організаційної структури, їхня орієнтація на інформаційні
ресурси, на ринки з високим рівнем споживання).
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УДК 338.48
О.В. Антоневський
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В ТУРИЗМІ
Одним з критеріїв рівня розвитку країни є ступінь соціальної орієнтованості її
економічного розвитку. У Концепції довгострокового соціально-економічного
розвитку України на період до 2020 року одним з головних напрямків є
підвищення рівня життя українських громадян, у тому числі за рахунок
розвитку інфраструктури відпочинку і туризму, а також забезпечення якості,
доступності та конкурентоспроможності туристичних послуг. Розвиток
підприємництва

та

добросовісної

конкуренції

в

туризмі

є одним

з

найважливіших факторів, що сприяють формуванню нової соціальноорієнтованої економіки.
Ключові слова: конкуренція, туристичний ринок, туристичні дестинації,
конкурентне середовище, туристична інфраструктура, концептуальна модель,
макроекономіка туризму, мегаекономіка туризму, мезаекономіка туризму,
мікроекономіка туризму.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток світового туристичного ринку і
його глобалізація свідчать про те, що туризм є невід'ємним атрибутом життя
будь-якого цивілізованого суспільства. Кількість міжнародних прибуттів в 2010
році досягло 940 млн., що на 6,6% більше, в порівнянні з попереднім роком.
Туристський експорт становить 6% загального обсягу експорту товарів і
послуг. Внесок туризм в світовому валовому внутрішньому продукті (ВВП)
оцінюється приблизно в 5%. Загальна кількість робочих місць по всьому світу,
прямо

або

побічно

стосуються

туризму,

становить

6-7%.

Питання

конкурентоспроможності туризму як на рівні окремих туристських дестинацій,
так і на рівні підприємницьких структур стають дуже актуальними, оскільки
тісно пов'язані з підвищенням рівня життя населення.
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Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Проблеми

дослідження

конкуренції вивчався в працях зарубіжних вчених І. Ансофф, М. Альберт,
А.Дайано, П. Друкер, Б.Карлоф, Ж.Ламбено, М.Мескон, В.Ойкен, М. Портер,
К.Тоехір, Р. Урс, Ф.Хайек, Д.Харрінгтон, Ф.Хедоурьте, Е.Чемберлен, Й.
Шумпетер та ін.
Серед вітчизняних вчених в галузі вивчення конкурентоспроможності слід
відзначити праці Г.Л.Азоева, М.І Гельвановскій, Ю.Я.Еленевой, П.С.Завьялова,
С.В. Казанцева, Н.Я.Калюжновая Н.К.Моісеевая, Ю.Б.Рубіна, Ю.В.Савельева,
Н.З.Сафіулліна, А.Р.Сафіулліна, Е.І.Семеновой, Н.І.Усік, Р .А.Фатхутдінова,
А.Ю.Юданова, Л.Н.Чайніковий, Н.С.Яшіна і ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. При цьому
недостатньо вивчені особливості та специфіка конкуренції в сфері туристичної
індустрії на різних рівнях. Відсутній комплексний підхід до дослідження
категорії конкуренції, конкурентного середовища та конкурентоспроможності в
туризмі.
Мета статті. Метою статті є виявлення та узагальнення світових тенденцій
розвитку конкуренції в туризмі, обґрунтування з їх урахуванням пропозицій з
інформування споживачів туристичних послуг щодо можливостей підприємств
туристичної галузі.
Виклад

основного

матеріалу.

Процес

формування

конкурентного

середовища в туризмі складається в забезпеченні механізму конкуренції як
принципу координації діяльності суб'єктів туристичного ринку, в створенні
умов для розвитку ринкових відносин в туризмі на конкурентній основі.
Необхідне

створення

ефективної

інституційної

інфраструктури,

яка

оптимальним чином поєднує ринкові свободи суб'єктів туристичного ринку,
регулюючі функції держави і координуючі дії органів саморегулювання в
туризмі.
Ці

положення

знайшли

відображення

в

концепції

формування

конкурентного середовища в туризмі, заснованої на поєднанні державних і
ринкових механізмів управління конкуренцією в туризмі. У концепції
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передбачено використання інструментів державно-приватного партнерства та
саморегулювання в туризмі. Саморегулювання в туризмі пропонується
формувати на основі багаторівневої структурної моделі, яка враховує як
регіональні особливості конкуренції, так і систему координації в туризмі.
Стосовно туризму поширення набув термін «галузь туризму», який
зустрічається як в спеціальній науковій літературі, так і в офіційних документах
і виступах. Класичне визначення галузі включає сукупність підприємств і
організацій, для яких характерна спільність продукції, що випускається,
технології виробництва, основних фондів і професійних навичок працюючих.
М. Портер у своїх наукових працях по конкуренції визначає галузь як
групу компаній, які виробляють продукти, які є близькими субститутами. У
роботах, присвячених вивченню галузевої конкуренції, галузь розглядається як
сукупність підприємств (організацій), які об'єднує спільність виробленої
продукції (продукти-субститути), однорідність технічної і технологічної бази
виробництва, специфічність професійного складу кадрів [1, с. 154].
Якщо розглянути підприємства, що входять в туристській індустрії, з
точки зору включення їх в одну галузі туризму, то не буде виконано основні
принципи формування галузі. Крім того, природа конкуренції і джерела
конкурентних

переваг

для

підприємств

туріндустрії

можуть

істотно

відрізнятися, наприклад, для готельних і транспортних підприємств.
При розгляді питань конкуренції в сфері туризму використовувати термін
«галузь туризму» недоцільно. Більш коректним представляється використання
терміну «туристична індустрія» [2, с. 172].
Існує об'єктивна ієрархічна залежність конкурентоспроможності в туризмі,
яка виражається в тому, що конкурентоспроможність підприємства туріндустрії
може

бути

забезпечена

тільки

в

тому

випадку,

якщо

сформована

конкурентоспроможна туристична індустрія на мезо- і макрорівні. Така
особливість нехарактерна для промислових підприємств, тому що існує багато
прикладів, що промислове підприємство, будучи конкурентоспроможним,
розташовані в дотаційному регіоні.
Концептуальна модель взаємозв'язку конкуренції в туризмі на різних
рівнях показана на рисунку 1.
33

Мегаекономіка туризму
Конкуренція та
конкурентоспроможність на
мегарівні

Індустрія туризму великого
географічного регіону

Індустрія туризму країни

Макроекономіка туризму
Конкуренція та
конкурентоспроможність на макрорівні

Мезаекономіка туризму
Конкуренція та
конкурентоспроможність на мезорівні

Індустрія туризму регіону
(дестинація)

Підприємства туріндустрії

Мікроекономіка туризму
Конкуренція та
конкурентоспроможність на мікрорівні

Турпродукти

Рис. 1. Концептуальна модель взаємозв'язку конкуренції в туризмі на
різних рівнях [3, с. 98]
Отже, в даний час відбувається посилення конкуренції на рівні
туристських дестинацій. Для того, щоб туристична індустрія була
конкурентоспроможною
в
дестинації,
необхідно,
щоб
були
конкурентоспроможні не тільки окремі туристичні підприємства, а й рівень
розвитку туристичної індустрії був збалансований. Це означає, що на
мікрорівні, мезорівні та макрорівні туристичної індустрії повинен проявлятися
синергетичний ефект, тобто повинні формуватися нові системні властивості
туристичної індустрії.
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Якщо в дестинації існують привабливі туристичні ресурси і є необхідні
місця розміщення, але немає якісних засобів доставки туристів, немає доріг, то
така дестинація буде неконкурентоспроможною і неможливо буде забезпечити
достатній туристський потік [4, с. 215].
Для в'їзного, внутрішнього та виїзного туризму ступінь цього
взаємозв'язку є різною. Слід підкреслити те, що це твердження поширюється
більшою мірою на внутрішній та в'їзний туризм. Тому в цьому випадку
приймаюча дестинація та приймаючий туроператор має бути розташований в
одній країні, і чітко простежуватися взаємозв'язок між туристською
конкурентоспроможністю країни, дестинації, що приймає туроператор, який
продає даний турпродукт.
Якщо розглядати виїзний туризм, то цей зв'язок несуттєвий. Туроператор
більшою мірою зацікавлений в конкурентоспроможності тієї дестинації, куди
направляються туристи, а не тієї, де він розташований.
При
розгляді
виїзного
туризму
першорядне
значення
має
конкурентоспроможність турпродукту, який продається, та фірми-продавця.
Для в'їзного та внутрішнього туризму визначальними будуть
конкурентоспроможність дестинації і приймають підприємств туріндустрії, які
в великій мірі залежать від якості надаваних туристичних послуг, і, отже, від
кадрового забезпечення туристських дестинацій.
Взаємозв'язок основних понять теорії конкуренції в туризмі представлена
на рисунку 2 [5, с. 162].
Конкурентне середовище
Конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність

Конкурентна стратегія

Конкурентна стратегія

Конкурентні
переваги

Конкурентні
слабкі
сторони

Конкурентні
переваги

КОНКУРЕНТ 1

Конкурентні
слабкі
сторони

КОНКУРЕНТ 2

- конкурентні відносини

Рис. 2. Взаємозв'язок основних понять теорії конкуренції в туризмі
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У туризмі безпосередньо конкурують між собою ті підприємства
туріндустрії, які виробляють товари-субститути. У зв'язку з тим, що турпродукт
являє собою сукупність послуг, пропонована різні підприємства туріндустрії, то
поряд з конкуренцією в сфері туризму слід говорити і про систему економічної
координації діяльності суб'єктів туристичного ринку [6, с. 135].
Основними причинами, які посилюють конкуренцію на світовому
туристичному ринку на всіх рівнях є:
- світова фінансово-економічна криза, яка сприяла загальному зниженню
світових туристичних потоків;
- поява на ринку нових учасників - туристські дестинації, які активно
просувають себе як привабливі туристичні напрямки і перетягують на себе
істотну частку туристських потоків, наприклад, країни Південно-східної Азії,
Африки;
- виникнення нових форм проведення дозвілля, які з'являються в місцях
постійного проживання потенційних туристів і тим самим зменшують потребу
в традиційних подорожах, що веде до скорочення туристичних потоків і
посилення конкуренції за споживача;
- зниження темпів зростання туристичних потоків, що викликає посилення
конкурентної боротьби за ринкову частку;
- зростання кількості однотипних, порівняно зі споживчими якостями,
туристські продукти (субститути), що призводить до насичення пропозицію на
туристському ринку [7, с. 112].
Висновки. При розвитку внутрішнього та в'їзного туризму основна
конкуренція зосереджена на макро- та мезорівні, тобто конкуренція йде між
дестинаціями: країни та їх туристичних регіонів. Для виявлення основних
напрямків підвищення конкурентоспроможності туристських дестинацій
проведена систематизація ключових факторів, що впливають на їх
конкурентоспроможність.
При
визначенні
напрямків
підвищення
конкурентоспроможності туристичної дестинації першорядне значення має
оцінка
можливостей
дестинації
досягти
бажаного
рівня
конкурентоспроможності з урахуванням необхідних витрат. Для цього
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пропонується використовувати методологію комплексної оцінки реально
досяжної конкурентоспроможності туристських дестинацій на основі розвитку
основних чинників, що визначають конкуренцію в туризмі на мезорівні.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОЇ ДЕСТИНАЦІЇ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
У

статті

розглядаються

різні

трактування

поняття

туристичної

інфраструктури, аналізується динаміка розвитку елементів туристичної
інфраструктури в Карпатському регіоні та окреслюються основні екологічні
наслідки, пов’язані з розширенням туристичної інфраструктури в межах
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туристичних дестинацій. Враховуючи потенціал та різноманітність видів
рекреаційної діяльності у межах Карпатської дестинації, слід зазначити її
здатність акумулювати туристичні потоки. Привабливість Карпатської
туристичної дестинації пов’язана з її незайманістю, а кількість туристів
поступово збільшуватиметься за рахунок рекламної діяльності PR-компаній, в
результаті чого зросте потужність туристичних потоків, сформується
туристичний сезон та відповідна інфраструктура.
Ключові слова: карпатські дестинації, впливи на довкілля, забруднення,
туристична інфраструктура.
Постановка проблеми. Гірська природа особливо вразлива до різних форм
господарського впливу. Її екосистеми важко і повільно відновлюються. Тому
дуже важливим є таке планування інфраструктурних елементів туристичної
галузі, яке б узгодило розвиток галузі і збереження природного середовища.
Особливо це питання гостро стоїть в Українських Карпатах, адже хороший
екологічний стан і є одним з рекреаційних ресурсів цього регіону.
Мета досліджень полягає в аналізі основних показників розвитку
туристичної

галузі

Карпатського

регіону,

також

виявлення

основних

екологічних проблем розвитку туристичної інфраструктури.
Аналіз публікацій і досліджень. Ефективне використання рекреаційних
ресурсів залежить, в першу чергу, від наявності достатньої кількості елементів
туристичної інфраструктури в межах туристичних дестинацій. Термін
інфраструктура і перша самостійна теорія інфраструктури вперше постали у
працях А. Маршала та Д. Кларка в першій половині 20 ст. Загалом,
інфраструктура – це сукупність галузей і видів діяльності, які обслуговують
виробництво (виробнича інфраструктура – транспорт, зв‘язок, шляхи, лінії
електропередач і т.п.) і населення – (соціальна інфраструктура – комплекс
закладів охорони здоров‘я, торгівлі, тощо[3,15с.]. Згідно Закону України «Про
внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм» туристична
інфраструктура – сукупність різних суб‘єктів туристичної діяльності (готелі,
туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства хар38

чування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують
прийом, обслуговування та перевезення туристів [4,28 с.]. Таким чином, це
будівлі і споруди, засоби комунікації, транспортна система, які задіяні в
наданні туристичних послуг.
Результати

досліджень.

Дестинація

-

це

територія

яка

окремо

ідентифікується і підтримується для туристів як місце відвідування й у межах
якої туристичний продукт виробляється одним чи декількома закладами або
організаціями. Сучасний Оксфордський туристичний словник за редакцією С.
Медліка трактує це поняття, як країни, регіони, міста та інші території, які
приваблюють

туристів,

є

головними

місцями

локалізації

туристичної

діяльності, потоків туристів та їх витрат; місця максимальної концентрації
визначних туристичних пам‘яток, засобів розміщення, харчування, розваг,
інших послуг та економічного, соціального і фізичного впливу туризму[ 8] .
Всесвітня туристична організація запропонувала таке визначення: «дестинація
– це фізичний простір, в якому відвідувач проводить не менше однієї доби».
Він включає туристичні продукти, такі як послуги та атракції, а також
туристичні ресурси в межах однієї доби подорожування. Цей простір має
фізичні й адміністративні кордони, які визначають форму його управління,
імідж і репутацію, що впливають на його конкурентоспроможність на
туристичному ринку.
Туризм в Україні, особливо у Карпатському регіоні, розвивається
швидкими темпами, про що свідчать такі основні показники туристичної
діяльності як кількість обслужених туристів та екскурсантів, обсяг наданих
послуг, кількість суб‘єктів туристичної діяльності, динаміку яких наведено
нижче . Найбільше суб‘єктів туристичного господарювання спостерігається у
Львівській області [2,215 c.]. Динаміка цього показника практично однакова у
Закарпатській та Чернівецькій області: поступове зростання з незначним
спадом у 2016 р. Щодо Івано - Франківської області, то у ній різко збільшилась
кількість суб‘єктів туристичного господарювання у 2016 р., а саме на 26 % у
порівнянні з 2015 р. Аналіз показника кількості обслужених туристів чітко
вказує на те, що лідером є Івано-Франківська область.
39

Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів туристичної діяльності у
Карпатському регіоні у 2012–2016рр.

Рис. 2. Динаміка обсягу наданих послуг у Карпатському регіоні у
2012–2016 рр.
Аналізуючи дані обсягів наданих послуг туристам, можна стверджувати,
що Івано-Франківська область визначається поступовим ростом показника з
досягненням свого максимального значення у 2016 р., а саме 203835 тис. грн,
щодо Львівської області, то тут теж спостерігається поступове зростання в
порінянні з 2015 роком , Закарпатська та Чернівецька області показують майже
однакову динаміку цього показника, що характеризується стабільністю та
незначними коливаннями.
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Проаналізувавши вище наведені показники, можна зробити висновок, що
туризм у Карпатському регіоні, розвивається швидкими темпами. Щороку
зростає потік туристів, розбудовується готельно-відпочинкова інфраструктура,
організовуються культурно - масові акції. Попри очевидний позитивний ефект
для регіональної економіки, інтенсивний розвиток туризму несе з собою низку
загроз. Екологічні аспекти розвитку туристичної галузі важливо розглядати на
територіях, де туризм розширюється швидкими темпами. Екологічний стан
туристичних дестинацій впливає на систему туризму, оскільки туристична
галузь сильніше, ніж всі інші галузі економіки, залежить від цілісності
оточуючого середовища. Зростання туристичної галузі приводить до високої
концентрації туристів та відповідної інфраструктури. Основні впливи на
довкілля туристичних дестинацій – зміни первинних ландшафтів, забруднення
води, забруднення атфосферного повітря від автомобільних, залізничних та
авіаперевезень, поводження з відходами. В результаті будівництва об‘єктів
туристичної інфраструктури відбуваються зміни первинних ландшафтів. Зі
зростанням туристичної галузі відбувається прямий вплив на природні
ландшафти в результаті інтенсивного будівництва засобів розміщення, доріг,
аеропортів, використання земельних ресурсів як будівельного матеріалу для
створення житлової інфраструктури приводить до деградації та виснаження
елементів ландшафту, його докорінної зміни. Руйнування значних лісових
масивів при будівництві туристичної інфраструктури в гірських районах
України є актуальною екологічною проблемою.
Так,

туристичний

комплекс

«Буковель»

постійно

розширюється,

займаючи зараз близько 822 га земель з загальною довжиною гірськолижних
трас біля 53 км [ 2, 234с.]. Ці землі вилучені з загальної площі земель
традиційного природокористування. Системи життєзабезпечення туристичних
комплексів потребують значної кількості енергії та водних ресурсів. В
результаті функціонування об‘єктів туристичної інфраструктури відбувається
інтенсивне використання водних ресурсів та їх забруднення. Наприклад,
туристичний

комплекс

«Буковель»
41

використовує

підземні

води

для

господарськопитного водопостачання, виробництва штучного снігу, що
приводить до вилучення значних обсягів води з підземних горизонтів, проте не
зневоднює поверхневі водотоки. Проблемою залишається відвід стоків з малих
готелів та сільських садиб, адже в переважній кількості туристичних дестинацій
відсутні централізовані системи водовідведення. Дослідження кількісних та
якісних

змін

підземної

гідросфери та поверхневих вод

залишаються

актуальними в контексті екологічної безпеки туристичних дестинацій
Карпатського регіону. Готелі та інші об‘єкти туристичної інфраструктури
використовують велику кількість електроенергії, більшу ніж в середньому
місцеві жителі. Так, за підрахунками фахівців ЄС з енергозбереження,
використання енергії на 1 м2 площі в незірковому готелі становить 157 кВт/год,
в чотиризірковому готелі – вже 380 кВт/год. Тобто, зі збільшенням
комфортності засобу розміщення енергоспоживання зростає. В багатьох
районах розвитку туризму енергосистема не розрахована на таке значне
енергоспоживання.
В

районах

будівництва

та

експлуатації

туристичних

комплексів

спостерігається забруднення повітря, актуальною є проблема твердих відходів.
Як приклад, поводження з відходами в туристичних дестинаціях Яремчанської
міської ради, в Надвірнянському районі. Наявне сміттєзвалище Надвірни
перезавантажене через збільшені обсяги побутових відходів з туристичних
дестинацій. Таким чином, основні екологічні наслідки розвитку туристичної
інфраструктури є зміни первинних ландшафтів, зміни кількісних та якісних
показників

водних

об‘єктів

туристичних

дестинацій,

забруднення

атмосферного повітря внаслідок впливів на нього транспортної інфраструктури,
забруднення довкілля побутовими відходами в межах туристичних дестинацій.
Висновки. Негативні аспекти впливу масового туризму на навколишнє
середовище і туристські ресурси були відзначені ще в 1970-х рр. у зарубіжних
дослідженнях. Сьогодні антропогенний вплив на екосистеми характерний у всіх
секторах туріндустрії і видах туризму та спостерігається в переважній
більшості туристичних районів. Аналіз динаміки показників туристичної
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дільності

в

Карпатському

регіоні

показав

швидке

зростання

галузі.

Найдинамічніше туризм розвивається в Івано-Франківській області, де основні
туристичні дестинації розташовані в межах гірських ландшафтів. Такі
туристичні дестинації є особливо вразливими до антропогенного впливу та
мають бути першочерговими об‘єктами екологічних досліджень. Отримані
результати вказують на необхідність нових підходів до планування туристичної
інфраструктури.
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М.Ю. Балабух
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ШКОДИ ТА КОРИСТІ СПЕЦІЙ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УЗБЕЦЬКІЙ КУХНІ
У статті розглядаються спеції, що використовуються у приготуванні страв
узбецької кухні, досліджується їх шкода та користь для здоров'я людини.
Розглядаються випадки, коли вживання страв з використанням деяких спецій
може нашкодити здоров'ю людини.
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Ключові слова: спеції, узбецька кухня, користь та шкода, страви.
Постановка проблеми. На данний час узбецька кухня в Україні стала дуже
популярною, багато закладів ресторанного господарства відкриваються
присвячені саме цій кухні. Але в стравах використовується дуже велика
кількість різноманітних спецій, які мають свої особливості та властивості. Деякі
спеції є корисними для здоров'я людини, а деякі можуть йому нашкодити.
Люди, які полюбляють страви узбецької кухні та мають деякі захворювання
обов'язково повинні знати показання та протипоказання усіх видів спецій, що
використовуються для приготування національних страв. У своїх книгах
Похлебкін В.В. та Грищук Н.А. досліджували вплив різних спецій на здоров'я
людини [3,4].
Виклад

основного

матеріалу.

Узбецька

кухня

славиться

своїми

різноманітними стравами. В усі страви додаються велика кількість спецій.
Наприклад, у найпопулярнішу страву Узбекістану - плов додають такі спеції:
барбарис, кумин, куркума, коріандр іноді червоний перець. Для приготування
практично будь-якої страви використовується узбецька приправа зіра або, як її
ще називають, кумін - вона підходить для м'яса, плову і випічки. Широко
застосовуються в узбецькій кухні культурні або дикорослі трави. В основному
користуються популярністю м'ята, коріандр, червоний перець, базилік, які
додаються в страви у великих кількостях.
Основні спеції, що використовуються для приготування національних
страв: зіра (кумін), кардамон, куркума, шафран, кінза (коріандр), кмин, кунжут,
гвоздика, барбарис.
Зіра являє собою насіння пряної трави — індійського кмину, який
вирощується в азіатських країнах і користується там досить великою
популярністю. Від кмину, який проростає на Україні, він відрізняється більш
великими і темними зернами, а також більш сильним і насиченим ароматом. У
більшості країн Азії, Африки і Латинської Америки без цієї спеції не
обходиться жодна страва. Її додають в м'ясо, гарніри, випічку і навіть
кондитерські вироби. До складу насіння зіри входить до 4 % ефірних масел,
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саме вони надають їй настільки сильний аромат. Її вживання позитивно впливає
на всі системи організму, підтримуючи роботу серця, нирок, кишок і мозку.
Зіра допомагає при захворюваннях дихальної системи і нервовому виснаженні.
Навіть в невеликих кількостях зіра захищає від нудоти, здуття і
нетравлення. Вона допомагає впоратися з токсикозом вагітним жінкам. А у
годуючих мам на тлі прийому відвару зіри збільшується виділення молока. Її
рекомендується вживати при нервовому виснаженні, а в поєднанні з медом
вона покращує пам‘ять. Регулярне вживання зіри в їжу допомагає зберегти і
зміцнити зір [1].
Вживання зіри протипоказано при гастритах з підвищеною кислотністю,
виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки.
Кардамон - насіння вважаються однією з найдавніших спецій у світі, в
Британії фармацевти використовують їх як тонізуючий засіб для травлення, для
арабів вони є кращим протиотрутою від укусів скорпіонів і змій. З медичної
точки зору кардамон добре відомий, як кращий природний стимулятор роботи
системи травлення, головною користю якого є висновок з організму шлаків і
очищення від токсинів. Корисний кардамон і «сердечникам» - він тонізує і
зміцнює серцевий м`яз, нормалізує роботу серцево-судинної

системи.

Гіпертонікам, які пьють каву необхідно додавати зернятко в чашку - воно не
тільки посилить аромат, але і повністю нейтралізує дію кофеїну. Оскільки це
гостра приправа, її з обережністю слід застосовувати людям з виразковими
захворюваннями шлунково-кишкового тракту в період загострення і вагітним
жінкам і людям з індивідуальною непереносимістю.
Куркума - це багаторічна трав'яниста рослина, відноситься до роду
імбирних. Куркума займає одне з перших місць за вмістом антиоксидантів,
речовин, які допомагають організму справитися з несприятливими факторами
навколишнього середовища, підвищити імунітет, зберегти молодість і здоров‘я.
Доведено, що особи, які регулярно вживають в їжу як приправа, менше
страждають серцево-судинними захворюваннями та проблемами з пам‘яттю. А
також

має

антигеморрагическими

властивостями,

утворенню тромбів.
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тобто

перешкоджає

Куркума

використовується

застосовується

при

проблемах

в

різних

травлення,

терапевтичних
інфекційних

рецептах

і

захворюваннях,

респіраторних захворюваннях, захворюваннях суглобів, цукровому діабеті,
анемії,

а

також

як

очищає

організм

кошти.

Однак

необхідно

проконсультуватися з лікарем перед початком лікування куркумою. Слід
дотримуватися обережності при одночасному прийомі лікарських препаратів з
куркуми. Взаємодія речовин може негативним чином позначитися на загальній
клінічній картині захворювання. Не рекомендується вживати людям, що
страждають непрохідністю жовчовивідних шляхів і мають камені в жовчному
міхурі. Також куркуму необхідно вживати лише з 10 годин ранку до 17 годин
вечора. Протипоказана дітям до 3-х років [2].
Барбарис має такі корисні властивості:. плоди барбарису відмінно
очищають кров, також плоди це хороший засіб при простудних захворюваннях,
барбарис має протизапальну дію, відвар з кори застосовують при запаленні
ясен. Плоди барбарису містять ефірну олію, дубильні речовини, глюкозу та
фруктозу, вітамін А, С, К, органічні кислоти і берберин (берберин підсилює
відтік жовчі, збільшує амплітуду скорочень серця).
Оскільки ягоди барбарису містять велику кількість алкалоїдів, їх
протипоказано вживати дітям віком до 12 років, а також вагітним і годуючим
жінкам. Від барбарису варто утриматися людям з гострими або хронічними
захворюваннями шлунка, тромбоз, тромбофлебіт, підвищеним згортанням
крові, цироз печінки, гепатит, жовчнокам‘яну хворобу.
Нестиглі ягоди барбарису небезпечні і для здорових дорослих людей
міститься в них алкалоїду берберін. Від передозування барбарисом може
початися нудота, блювання, запаморочення, втрата апетиту, алергічна реакція.
Шафран є хорошим джерелом мінералів, таких як мідь, калій, кальцій,
марганець, залізо, селен, цинк і магній. Калій є важливим компонентом клітин і
рідин організму, який допомагає регулювати частоту серцевих скорочень і
артеріальний тиск .
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У вживанні шафрану головне – помірність, смертельною дозою для
людини за різними даними може стати від 2 до 20 грамів шафрану.
Передозування

може

спричинити

перенапруження,

сильне

отруєння.

Гіпертонікам і діабетикам бажано не приймати, або максимально обмежити
пряність в їжі, куди він і без того додається в мізерних порціях, щоб не надати
страві гіркий смак.
Коріандр - це рослина широко використовується в кулінарії і народній
медицині

завдяки

особливим

смаковими

якостями

і

насиченому

складу. Використовують коріандр і при інфекційних захворюваннях, тому що
він має бактерицидну дію.
Дуже корисними вважаються листя та насіння кінзи, тому що саме в них
міститься найбільше цінних речовин.
Плоди і листя коріандру допоможуть поліпшити мозкову і серцеву
діяльність, показані вони при задусі, істерії і пригніченому стані. Але вживати
кінзу теж слід в міру, тому що можуть відбутися порушення сну. Крім цього,
якщо перенаситити організм коріандром, то пам'ять може послабитися,
порушиться

менструальний

цикл

у

жінок,

тим

самим

загостривши

захворювання статевої системи. У день дозволяється вживати не більше 35гр.
листя або ж 4 гр. насіння кінзи. Чай з коріандром може нашкодити здоров'ю,
адже він має токсичну дію, якщо його приймати у великих кількостях.
Кунжут – це однорічна рослина сімейства сезамовими, яка набула чималої
популярності завдяки своїм дрібним, але надзвичайно поживним насінням. До
складу входить велика кількість масла, що складається з поліненасичених
жирних кислот, насичених кислот, гліцеринових ефірів і кислот органічного
походження. Речовина тіамін і вітамін PP, що містяться в насінні цієї рослини
роблять благотворний вплив на травну систему. Тіамін нормалізує обмін
речовин і покращує роботу нервової системи. Наявність фітостерини в насінні
допомагає вивести з організму зайвий холестерин, сприяє позбавленню від
зайвих кілограмів. Незважаючи на величезну кількість корисних властивостей,
є і протипоказання для застосування кунжуту і кунжутного масла. Людям,
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страждаючим низьким тиском не рекомендується вживати велику кількість
масла чорного кунжуту: це може спровокувати занепад сил, нудоту і
запаморочення.
Гвоздика – це природне болезаспокійливу, антисептичну, спазмолітичну,
потогінний засіб. Пряність здавна широко застосовувалася при зубних
захворюваннях, для посилення потуг і родових перейм, для прискорення
загоєння ран і при очних хворобах. Ангіна та хронічні захворювання горла
лікуються за допомогою гарячого молока з додаванням декількох розтертих у
ступці бутончиків гвоздики.
При всіх позитивних властивостях, вживати гвоздику можна не всім:
заборонено застосування дітям до 2 років; вона категорично протипоказана
вагітним жінкам, так як сприяє підвищенню тонусу матки ;гвоздику заборонено
використовувати людям з високим артеріальним тиском; її не слід вживати при
наявності виразки і гастриті з підвищеною кислотністю; може викликати
індивідуальну непереносимість [3].
Також людям, які страждають ожирінням потрібно бути обережними з
використанням великих кількостях спецій. Деякі спеції являються дуже
калорійними. У таблиці 1 представлена енергетична цінність, кількість білків,
жирів, вуглеводів спецій на 100 г.
Таблиця 1
Енергетична цінність спецій
Спеція

К-ть жирів, г

К-ть білків, г

К-ть
вуглеводів, г

зіра
кардамон
куркума
шафран
кінза
кмин
кунжут
гвоздика

22.3
6.7
9.1
5.8
4.8
14.6
48
13

17.8
10.8
9.1
11.4
21.9
19.8
16.9
5.9

44.2
68.5
40.9
65.4
52.1
11.9
25.7
65.5
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Енергетична
цінність на
100 гр, ккал
375
310
364
310
279
333
565
274

Отже, виходячи з таблиці 1 випливає, що найкалорійнішою спецією є
кунжут, а найменш калорійною є гвоздика. Кунжут також багатий на жири.
Найбільша кількість білків знаходиться у кінзі, а найбільша кількість
вуглеводів у кардамоні.
У спеціях є значна кількість вітамінів, кількість вітамінів на 100г,
представлена у таблиці 2.

Таблиця 2
Зміст вітамінів у спеціях
Спеція

В1 , мг

В2, мг

В4, мг

В6, мг

В9

, А, мкг

РР, мг

мкг
зіра

0.6

0.3

24.7

0.4

10

64

4.6

кардамон 0.2

1.8

-

0.23

-

-

1.1

куркума

0.15

0.23

49.2

1.8

39

-

5.14

шафран

0.1

0.2

0.3

1.1

93

27

1.46

кінза

1.2

1.5

97.1

0.61

274

293

10.7

кмин

0.38

0.38

24.7

0.36

10

18

3.6

кунжут

0.8

0.25

-

-

98

-

-

0.22

37.4

0.39

25

8

1.5

гвоздика 0.15

Отже, виходячи із таблиці 2 випливає, що найбільша кількість вітаміну В1
знаходиться у кінзі, В2 у кардамоні, В4 у кінзі, В6 у куркумі, В9 у кінзі,
найбільша кількість вітамінів А та РР у кінзі. Можна зробити висновок , що у
кінзі знаходиться найбільша кількість різних груп вітамінів.
Кількість макроелементів у спеціях на 100 г. представлена у таблиці 3.
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Таблиця 3
Макроелементи у спеціях
Спеція

Калій,

Кальцій,

Магній,

Натрій,

Фосфор, Ph,

K, мг

Ca, мг

Mg, мг

Na, мг

мг

зіра

1788

931

366

168

499

кардамон

1119

383

229

18

178

куркума

2525

183

193

38

268

шафран

1724

111

264

148

252

кінза

4466

1246

694

211

481

кмин

1351

689

258

17

568

кунжут

475

989

356

11

638

гвоздика

1020

632

259

277

104

Отже, виходячи із даних таблиці 3 кінза є найбагатішою спецією на
мікроелементи.
Висновки. В узбецькій кухні використовується дуже велика кількість
спецій. У статті досліджені корисні властивості спецій, що використовують
саме в національних стравах Узбекістану , так і протипоказання. Також
визначена енергетична цінність спецій,вміст жирів, вуглеводів та білків, вміст
вітамінів та мікроелементів.
Список використаних джерел:
1. Зіра, калорійність, корисні властивості, користь і шкода [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://tsukerky.com/zira-kalorijnist-korisni-vlastivostikorist-i-shkodu/
2. Куркума: лікувальні властивості, показання, а також протипоказання до
застосування цієї спеції [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://mylady.in.net/kurkuma-likuvalni-vlastyvosti-pokazannya-a-takozhprotypokazannya-do-zastosuvannya-tsiyeyi-spetsiyi.html
3. Грищук Н.А. Світ прянощів та спецій / Н.А. Грищук – Довідковий
посібник. – 2010. – 183с.
4. Похлебкін В.В. Все про прянощі / В.В. Похлебкін – Харчова
промисловість.- 2007. – 277с.
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І.М. Боденчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ
ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ
Стаття присвячена розгляду проблеми формування кластерів регіонів. На
прикладі туристичного кластеру Одеського регіону пропонуються підходи до
підвищення

ефективності

та

конкурентоспроможності

туристичної

діяльності.
Ключові слова: кластер, бренд, політика, ефективність, регіон, туризм,
конкурентоздатність.
Пошук підходів до підвищення ефективності туристичної діяльності
призвели до зростання популярності нової виробничої інноваційної моделі, в
рамках якої всі учасники виробництва прагнуть об‘єднатися в кластери. Світова
практика показала, що кластеризація економіки обумовлює і справляє
вирішальний вплив на процеси посилення конкурентоспроможності та
прискорення інноваційної діяльності.
До

туристичних

кластерів

відносяться

групи

підприємств,

сконцентрованих географічно в межах регіону, які спільно використовують
туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки
праці, здійснюють спільну маркетингову та рекламно-інформаційну діяльність
[2, с.47].
Серед зарубіжних та вітчизняних науковців, які приділяли увагу в своїх
дослідженнях розвитку туристичного кластеру слід виділити Ю.В. Алєксєєву,
К.А. Андрющенко, Р. Браймера, Дж. Боуена, Н.М. Внукову, Л.І. Гонтаржевську,
П. Ебергардта, Ф. Котлера, Е. Мейкенза, В. Мідлтона, Р. Оскена, В.Ф.
Савченко, С.І. Соколенко, М. Солловза, Д.М. Стеченко, С.К. Харічкова, Л.М.
Черчик, В. Шекела, К. Шумана, Е.В. Щепанського та ін.
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Кластер в економічній літературі визначається як індустріальний
комплекс, що сформувався на основі територіальної концентрації мереж
спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, що
пов‘язані технологічним ланцюгом [3, с.57].
Головна сутність кластерної концепції полягає «у забезпеченні виробничокомерційної

діяльності

і

вдосконаленні

ділових

та

особистісних

взаємовідносин, які повинні набути характеру органічно взаємозв‘язаного та
нерозривного ділового співробітництва» [2, с.157].
В науковій літературі визначають такі передумови створення кластерів [7,
с. 86]:
– близькість ринків;
– забезпеченість спеціалізованою робочою силою;
– наявність постачальників, засобів виробництва та інших ресурсів;
– доступність специфічних місцевих ресурсів;
– ефект масштабності у виробництві;
– наявність інфраструктури;
– низька вартість трансакцій;
– високоякісний доступ до інформації.
Туристичний кластер – це, в першу чергу, спільнота різних підприємств і
організацій на певній території, що напряму або опосередковано пов‘язані із
наданням туристичних послуг [1, с. 93].
Границі

туристичного

кластеру

досить

складно

підпорядкувати

стандартним системам галузевої класифікації. Туристичний кластер повинен
складатись із комбінації галузей, що створюють туристичний продукт і умови
для підвищення його конкурентоспроможності. Границі туристичного кластеру
можуть змінюватись у зв‘язку з появою нових підприємств і галузей, зі зміною
умов ринку, державного регулювання.
Туризм є складовою сфери послуг, що дає можливість при порівняно
невеликих

капіталовкладеннях

забезпечити

економічно

рентабельне

використання «місцевих ресурсів»: історико-культурної спадщини, традицій,
природи тощо.
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Одеська область має сприятливі умови для розвитку туристичної
інфраструктури. Зважаючи на те, що по-перше тут акумулюються грошові
надходження; по-друге, що Одеса є політичним, культурним і економічним
містом України, і, по-третє, Одеса вже має достатні надбання в туристичній
сфері, правомірним є вибір туризму як пріоритетного напряму розвитку міста
та складової міського середовища.
Отже, Одеська область має значний туристсько-рекреаційний потенціал,
що дає регіону великі можливості для розвитку туризму. Цьому сприяють
різноманітність природних чинників і наявність пам‘яток історії та культури.
Таким чином, підведення підсумків розвитку туризму Одеської області на
початку ХХІ століття та пошук можливих шляхів розвитку туризму міста Одеси
є досить актуальним питанням сьогодення.
Особливості
транспортна

економіко-географічного

мережа,

благодатні

розташування,

природно-кліматичні

умови,

розвинена
наявність

пам‘ятників природи, архітектури, цілющих грязей і джерел мінеральних вод
створюють сприятливі передумови для формування й розвитку в соціальноекономічному комплексі м. Одеси високорентабельної курортно-рекреаційної й
туристичної галузі.
Найбільш узагальнено економічна діяльність у курортно-рекреаційному й
туристичному

комплексі

м.

Одеси

представлена

санаторно-курортним

оздоровленням населення, організацією його відпочинку та екскурсійнотуристичним обслуговуванням. Перші два види пріоритетні з погляду
комплексного підходу до охорони здоров‘я й соціального захисту жителів
Одеси, інших регіонів України й ближнього зарубіжжя. Останній – в аспекті
реструктуризації й подальшого розвитку господарського комплексу на основі
ринкових відносин, зміцнення дохідної бази державного й міського бюджетів,
зовнішньоекономічних і міжнародних культурних зв‘язків. На даний час Одеса
має більший туристичний потенціал, а також об‘єктивні передумови для його
розвитку, особливо у сфері ділового, культурно-пізнавального, санаторнокурортного туризму.
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Місто має у своєму розпорядженні туристичні бренди всеукраїнського й
світового значення: Потьомкінські сходи, Французький бульвар, «Аркадія»,
Оперний театр, Дерибасівська, Одеські катакомби та ін.
Однак цей потенціал використовується неефективно. Потік туристів,
доходи й зайнятість у туристичної індустрії не відповідають потенціалу, що
пояснюється відсутністю дотепер системної організованої роботи з формування
конкурентоздатної туристичної індустрії й туристичного кластера в Одесі.
Виникла об‘єктивна потреба подальшої мобілізації існуючого природноресурсного й наявного виробничого потенціалу курортно-рекреаційної й
туристичної сфери м. Одеси. Активізації його використання з метою створення
та

розвитку

в

структурі

міського

соціально-економічного

комплексу

високорентабельної галузі, що повинна забезпечити потреби внутрішнього й
міжнародного

попиту

на

курортно-рекреаційні

й

туристичні

послуги,

посилення взаємозв‘язків курортно-рекреаційної й туристичної галузі з іншими
сферами

народногосподарського

комплексу

міста;

підвищення

рівня

природоохоронної діяльності, залучення інвестицій у розвиток курортнорекреаційної й туристичної інфраструктури, збільшення надходжень до
бюджету міста.
Мета створення туристичного кластеру – забезпечити конкурентоздатність
туристичної індустрії в Одеському регіоні. Це забезпечить податкові
надходження до бюджету; поліпшення рівня життя населення за рахунок росту
зайнятості й середньої зарплати в туристичної індустрії; якість життя за
рахунок підвищення культурного рівня й патріотичного виховання населення
міста; збереження для майбутніх поколінь історико-культурної спадщини й
екології.
Основні критерії досягнення мети – збільшення потоку туристів, робочих
місць, доходів (обороту галузі й надходжень до бюджету) взаємозалежні:
– ріст зайнятості є результатом досягнення достатнього рівня обороту й
прибуткової роботи підприємств туристичної індустрії;
– ріст обороту – результат від росту туристичного потоку;
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– у свою чергу, ріст туристичного потоку – результат від виникнення
туристичного інтересу й платоспроможного попиту;
– туристичний інтерес виникає стосовно конкретних туристичних
продуктів (турів), що викликають бажання відправитися в туристичну поїздку;
– платоспроможний попит виникає при вдалому сполученні туристичного
інтересу, цін на туристичні продукти й платоспроможності потенційних
туристів, достатньої для придбання послуг (у тому числі – туристичних);
– конкурентоздатні туристичні продукти формуються на базі об‘єктів
туристичного інтересу (туристичних ресурсів: кількості і якості музеїв,
пам‘ятників історії й культури, театрів, природно-ландшафтних і рекреаційних
комплексів, місць для проведення виставок, конференцій, конгресів і т.п.), які і
є в туризмі основою потенціалу його розвитку;
– можливість реалізації цього первинного потенціалу визначається
кількістю і якістю об‘єктів інфраструктури туризму (місць розміщення,
транспорту, харчування й т.д.).
Туристичні культурні ресурси (об‘єкти туристичного інтересу) включають:
більше 350 об‘єктів історії, культури й дозвілля, у тому числі 13 музеїв; 9
театрів; 201 пам‘ятник історії й культури; 700 пам‘ятників архітектури; 148
пам‘ятників історії й монументального мистецтва, установи культури й
дозвілля; спортивні спорудження та ін.
За числом об‘єктів (кількісний показник), що становлять туристичні
культурні ресурси (музеї, театри, пам‘ятники історії й культури, спортивні
споруди і т.д.), м. Одеса входить у першу трійку міст України.
Пакет культурних ресурсів забезпечує конкурентоздатність туристичної
індустрії міста, у порівнянні з іншими містами України.
Фактично

відсутнє

позиціонування

даних

пам‘ятників

серед

платоспроможних цільових груп, а не тільки в рамках освітньо-пізнавального
огляду.
У цілому можна сказати, що культурні ресурси міста не мають сучасної
технологічної оболонки для цілей туризму – мультимедіа-презентації, веб-сайти
55

й ін. (сьогодні ж вони в найкращому разі виступають предметом галузевого
управління у сфері культури, що має інші завдання).
Туристичний комплекс м. Одеси на даний час представлений історичною
центральною частиною міста, санаторно-курортними закладами, туристичними
фірмами, які в основному займаються відправленням туристів за кордон,
прийомом екскурсій і туристів з повним або частковим обслуговуванням,
прийомом туристичних автобусів і круїзних теплоходів, яхт. Для розміщення
туристів використовуються існуючі в цей час готелі з загальною кількістю
понад 5000 місць.
Програмою соціально-економічного розвитку міста Одеси передбачені:
– реконструкція й модернізація застарілої рекреаційної інфраструктури, у
першу чергу, в курортному й готельному господарстві;
– розвиток курортних зон, створення рекреаційних комплексів і нових
об‘єктів туристично-курортного сервісу й супровідних послуг;
– створення різноманітного конкурентоздатного місцевого туристичного
продукту й ефективне просування його на ринку туристичних послуг;
– інформаційне просування м. Одеси як центру туризму й міста-курорту
міжнародного значення.
Суспільно-політична, культурно-історична, інвестиційна привабливість
міста є наслідком сформованого іміджу, що є сукупністю переконань і відчуттів
людей.
Імідж міста – дуже різноплановий, емоційно забарвлений, іноді штучно
створюваний, найчастіше поверхневий образ, що складається у свідомості
людей. Від іміджу міста багато в чому залежить процес залучення інвестицій,
туристів, реалізація перспективних бізнес-проектів, становище в державі й у
світі. Необхідне всебічне глибоке вивчення різних аспектів іміджу, які
закріплюються в масовій свідомості у вигляді емоційно забарвлених
стереотипів, в очах різних референтних груп (населення, бізнесменів,
представників державних інститутів, ЗМІ, іноземних громадян і т.д.).
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Одесі сьогодні потрібен актуалізований імідж, що поєднує в собі
традиційні, історичні й нові, які відповідають сучасним вимогам, символи.
Разом з тим, проблема Одеси полягає в тому, що як у гостей, так і в
жителів відсутнє цілісне сприйняття міста. Саме тому необхідно створювати й
активно розвивати бренд Одеси.
Бренд – це інформаційне й емоційне уявлення споживачів, що виникає із
приводу якого-небудь товару, послуги, ділової репутації, інших матеріальних і
нематеріальних цінностей.
Світовий досвід показує, що створення й управління брендом –
ефективний інструмент формування єдиних уявлень про місто, який при
вмілому використанні перетворює нікому не відому провінцію в туристичне
місто. Бренд міста розглядається як сукупність неминущих цінностей, що
відбивають неповторні оригінальні споживчі характеристики даного міста й
співтовариства, широко відомі, одержали суспільне визнання й користуються
стабільним попитом споживачів. Бренд формується на основі яскраво
вираженого позитивного іміджу міста, він є вищим проявом емоційних
споживчих переваг. Одночасно бренд виступає як найважливіший фактор
конкурентних переваг і доходів міста, цінний актив міської економіки.
Найбільшого розвитку в Одесі набули:
– історико-культурний туризм, що ґрунтується на екскурсійному інтересі
до пам‘ятників історії й культури на території міста, як з боку внутрішньо
українських споживачів (в основному, у форматах освітнього туризму, поїздок
вихідного дня й т.д.), так і з боку іноземних гостей;
– діловий туризм, пов‘язаний з функціонуванням на території міста центрів
адміністративного й бізнес-управління, розвиненою мережею автодоріг,
розташуванням міста у близькості від рік Дунай, Дністер, Південний Буг і
Дніпро. Унікальні передумови створюють сприятливі для прийому, обробки,
зберігання й транспортування вантажів, обробки потужних пасажиропотоків.
Наявність у місті більше, ніж 467 спільних підприємств із іноземним капіталом,
що включають власне ділову (відрядження, зустрічі, переговори, робочі візити,
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конференції й т. ін.), пізнавальну (знайомство з визначними пам‘ятками,
культурна програма), рекреаційну (відпочинок, оздоровлення й розваги), –
складові, які повинні бути віднесені до туристичної діяльності;
– рекреаційний відпочинок у санаторіях і на базах відпочинку, в
основному жителів України та ближнього зарубіжжя, а також у меншій мірі –
відпочиваючих з інших регіонів;
– шопінг, дозвілля й розваги, у першу чергу для жителів Одеського
регіону.
Місто

Одеса

виступає

на

туристичному

ринкові

України

як

адміністративна й ділова столиця регіону в певних напрямках подорожей з
діловими цілями.
Найбільшою мірою культурно-ознайомлювальний туризм розвинений у
формі екскурсійного й самостійного огляду визначних пам‘яток у м. Одесі. За
оцінками туристичних операторів Одеської області, до 90% екскурсійних
маршрутів зосереджено на напрямку Одеси.
Відпочинок у санаторіях традиційно є спеціалізацією туристичної індустрії
Одеси на ринку країн СНД і служить важливим додатковим фактором
конкурентоздатності одеської туристичної індустрії.
Матеріально-технічна база рекреаційних установ, асортимент і якість
послуг явно відстають від світового рівня, що знижує конкурентоздатність
Одеси

на

міжнародному

ринку

відпочинку,

оздоровлення,

санаторно-

курортного лікування й туристичних послуг.
Статистичний аналіз показує, що в місті найбільш привабливим для
туристів є сектор рекреаційного, лікувально-оздоровчого туризму, тобто
послуг,

затребуваних

Функціональна

й

населенням

територіальна

України

й

структура

ближнього

зарубіжжя.

рекреаційно-туристського

господарства м. Одеси, що склалася в 60-70 рр., залишається незмінною.
Найбільш освоєною частиною є райони «Аркадія» й «Великий Фонтан»,
що надають більше двох третин усього обсягу туристичних і рекреаційних
послуг

й

відрізняються

максимальними
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показниками

функціональної

розмаїтості рекреаційних занять. У той же час, у ряді районів («Дача
Ковалевського»,

«Чорноморка»,

«Лузанівка»)

одержали

розвиток

лише

осередкові форми пляжного відпочинку, вони затрималися на стадії розвитку
переважно рекреаційного використання, а райони Малого й Середнього
Фонтану використовуються лише як території епізодичного використання.
Спостерігається гострий дефіцит місць в установах санаторно-курортного
типу в курортний період, відбувається відновлення санаторно-курортної бази
на околицях Одеси. Дані тенденції дають підстави для висновку про відносно
стабільний стан затребуваності цього сегмента туристичної індустрії.
Конгресно-виставковий туризм дозволяє зняти таку гостру проблему, як
сезонний фактор у туризмі, оскільки пік виставочної й конгресної активності
припадає на зиму й міжсезоння, тобто саме на час «низького сезону» в туризмі.
Недостатня кількість центрів і виставочних комплексів веде до слабкого
використання резервів туристичної індустрії по напрямку «діловий туризм».
Тільки 10% туристичних фірм Одеси мають розвинені програми прийому й
туристичного обслуговування в місті. Аналіз діяльності міського туристичного
бізнесу показує, що в‘їзний туристичний продукт займає незначну частку в
структурі діяльності навіть у лідерів галузі й не грає визначальної ролі в
прибутках туристичних компаній на тлі продажу послуг виїзного туризму.
Вбачається явна невідповідність цін на послуги розміщення в готелях
Одеси в порівнянні з європейськими. Так, середня ціна проживання в
стандартному готельному номері 4* й 3* становить близько 450 грн., тоді як у
Барселоні (Іспанія), наприклад, порядку 50 у.о. Крім того, «зірковість»
одеських готелів не відповідає європейським аналогам.
Ринок готельних послуг має високу затребуваність і не дає перейти до
конкуренції за якістю й витратами, а також обмежує можливості соціального й
дитячого туризму.
В Одесі в туристичних фірмах, оздоровчих установах й, у тому числі, у
готельному бізнесі зайнято близько 5 тис. чоловік. Крім того, у галузях,
пов‘язаних з туризмом (торгівля, громадське харчування й т.д.), зайнято більше
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50 тис. чоловік. Поряд із цим, слід зазначити, що в туристичній індустрії міста
відчувається гострий дефіцит висококваліфікованих кадрів, особливо:
–

маркетологів,

менеджерів

за

спеціальностями

«Організація

обслуговування в готелях і туристичних комплексах, громадському харчуванні,
у музейній діяльності, що обслуговують персонал трьох - і п'ятизіркових
готелів зі знанням іноземної мови» й інших;
– професійних кадрів для категорійних готелів (покоївки, офіціанти,
бармени й інші);
– кваліфікованих гідів й екскурсоводів (особливо – зі знанням мов).
Відсутність професійної підготовки в переважної більшості підприємців і
керівників підприємств туристичної індустрії, у сукупності з дефіцитом
кваліфікованих кадрів, є однією з головних причин низької ефективності
роботи й зниження конкурентоздатності підприємств галузі.
Для кадрового забезпечення туристичної індустрії м. Одеси необхідно
створення нормативно-правової бази й фінансових умов для розширення
підготовки у вищих навчальних закладах м. Одеси фахівців в області курортної
справи й туристичної діяльності.
Незважаючи

на

загострення

конкуренції

(за

інфраструктурою,

пропонованим туристичним продуктом й т.ін.) з боку інших туристичних
регіонів України, посилення виїзного туризму за кордон у зв‘язку з низьким
рівнем надаваних послуг і високих цін на них, значний природно-екологічний,
історико-культурний і рекреаційний потенціал, інтерес до проведення виставок,
семінарів і тематичних конференцій дозволяє туристичному комплексу Одеси
розвивати ряд напрямків туристичної галузі (діловий, рекреаційний, історикокультурний) в рамках туристичного кластеру Одеського регіону.
Однак із розвитком туристичних компаній, інфраструктури туристичного
бізнесу суміжних регіонів, Одеса перебуватиме в конкурентних відносинах з
регіонами України. Для посилення конкурентоздатності Одеси необхідно
формувати туристичний кластер регіону, який посилить конкуренті переваги
туризму даного регіону і підвисить економічну ефективність.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ІВАНО–
ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У статті ідентифіковано суспільні та географічні чинники регіону, які стали
причинами розвитку туристичної галузі, проаналізовано їхнє значення у
формуванні туристичної інфраструктури та іміджу території. Розглянуто
територіальну організацію туристичної галузі в регіоні, позитивні та
негативні риси географічного розташування області для розвитку туризму.
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Наведено суспільно-географічні принципи розміщення туризму в ІваноФранківській області та обґрунтовано їх роль у розвитку цієї галузі. Всебічно
розглянуто позитивні та негативні сторони географічних та суспільних
ресурсів туризму для регіону дослідження.
Ключові слова: туристична галузь, управління туристичною галуззю.
туристичні ресурси, туристична інфраструктура, територіальна організація
індустрії туризму.
Постановка проблеми. Івано-Франківська область вже тривалий час є
одним з найпривабливіших у туристичному аспекті регіоном України. Сьогодні
в області розвивається туризм кількох видів, відповідно мережа підприємств,
що надають туристичні послуги, достатньо широка та неоднорідна. Потенціал
природних, історико-культурних та соціально-економічних передумов розвитку
туристичної галузі підтверджує, що розвиток індустрії туризму є пріоритетним
напрямом економіки Івано-Франківської області. Неоднорідність рельєфу та
ландшафтних особливостей території, відмінності між рівнем розвитку окремих
районів в економічному, соціальному та культурному показниках вимагають
аналізу

та

обґрунтування

особливостей

зосередження

і

розвитку

інфраструктури й економіки туризму в різних частинах Івано-Франківської
області.
Актуальність теми. У наш час туризм став одним із найприбутковіших
видів бізнесу у світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він
використовує приблизно 7% світового капіталу, на туризм припадає 11%
світових споживчих витрат і він дає 5% усіх податкових надходжень. Ці цифри
характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму.
Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX ст.
Мета статті. Метою даного дослідження є обґрунтування суспільних та
географічних чинників, що посприяли розвитку туристичної галузі в ІваноФранківській області, визначення їх ролі, а також відображення їхніх
позитивних і негативних характеристик для туристичної галузі регіону.

62

Виклад основного матеріалу. Негативний вплив географічної близькості
розміщення проявляється у потужній конкуренції на ринку туристичних
послуг, зменшенні попиту на вітчизняні туристичні послуги та товари, що в
порівнянні

з

іноземними

зразками

мають

нижчу

якість

та

конкурентоспроможність.
Всі особливості території: природні, соціальні, демографічні, економічні,
господарські та інші формують середовище функціонування туристичної
індустрії, впливають на процес її розвитку, диверсифікації, ефективності,
визначають

основні

зміни

та

тенденції

і,

звичайно,

впливають

на

рентабельність та значення в інфраструктурі туристичних послуг.
Кожну територію можна представити її властивостями і відношеннями.
Останні охоплюють не лише природні якості, а й властивості, створені
людською

діяльністю.

Окремим

видом

властивостей

і

відношень

в

територіальній організації є функції території, вони відображають зв‘язок
людської діяльності з природою та штучно створеними матеріальними
об‘єктами. Територія переважно характеризується кількома функціями, що
формують цілу систему умов для розвитку тієї чи іншої галузі, тому визначення
територіальної організації передбачає виявлення та розуміння таких функцій
[5].
У сучасних умовах туристично-рекреаційний комплекс на регіональному
рівні має низку серйозних проблем: низька якість туристично-рекреаційних
послуг, слабка інфраструктура, високий рівень зносу основних фондів,
стагнація розвитку внутрішнього і в‘їзного туризму. Ситуацію може змінити
впровадження і функціонування ефективної системи державного управління
туристичною галуззю на регіональному рівні, що має єдину мету, стратегію і
програму реалізації. Туристична галузь традиційно відігравала важливу роль у
господарському 2 комплексі Івано-Франківської області. Існуючі проблеми
потребують детального вивчення, аналізу, вироблення стратегії управління
туристичною галуззю і системи заходів для їх вирішення. Окремі аспекти
регіональних особливостей розвитку туристичної галузі Івано-Франківської
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області на сучасному етапі висвітлено в працях [1; 3], зокрема у Стратегії
економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до
2015 р. [4] та в Регіональній цільовій програмі розвитку туризму в ІваноФранківській області на 2014–2018 рр. [2].
Щодо території Івано-Франківської області, її головними функціями є
рекреаційні, екологічні, економічні та інформаційні. Вони є визначальними
умовами не лише постійного вдосконалення туристичних закладів області та
послуг, що надаються ними, а й першопричинами розвитку всього комплексу
туристичної інфраструктури і, звичайно, тими факторами, що стимулюють
цілорічні туристичні потоки в регіон.
Це ще раз підтверджує важливість всіх різносферних особливостей
території в ефективності розвитку сфери закладів розміщення.
Івано-Франківська область за характером рельєфу досить неоднорідна і
поділена на три частини: рівнинну лісостепову – Наддністрянщину, середнє
передгір‘я – Передкарпаття і південно-західну гірську – Карпати, що займають
майже 50% всієї площі області. Територією останньої гірські хребти
відокремлюються поперечними та поздовжніми долинами і утворюють системи
Східні Бескиди, Горгани і Покутські гори. Відокремлені масиви Чорногори з
найвищою точкою України, горою Говерлою, завжди заповнені туристами, які
надають перевагу активним видам відпочинку. Саме особливості рельєфу, всі
природні та історико-культурні ресурси стали першопричинами розвитку тут
туризму та його інфраструктури на більшій частині території.
Якщо розглядати геопросторову організацію туристичних підприємств
Івано-Франківської області, то вони сконцентровані виключно в центрах
скупчення природно-географічних та культурно-історичних туристичних
ресурсів. На основі такої концентрації можна вважати, що територіальна
організація туризму в області є відносно нестабільною, оскільки показник
великого скупчення в гірських територіях частково згладжується розсіюванням
культурних та релігійних об‘єктів по всьому ареалу області.
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Часто помилковою є думка, що туристична інфраструктура гарантує
процвітання території, на якій зосереджена. Насправді належний рівень
туристичних послуг і наявність попиту на них не гарантують економічний та
соціальний прогрес регіону. Між цими двома сторонами існує проміжний
визначальний показник - реальний (на конкретний час) рівень споживання
послуг, зумовлений особливостями розвитку, популярності й територіальну
організацію інфраструктурних об‘єктів туризму [3].
Туристична

галузь

Івано-Франківської

області

характеризується

зростанням рівня конкуренції на ринку туристичних послуг. Незважаючи на
важке становлення ринкових відносин, за останні роки відкрилося чимало
туристичних підприємств та закладів, що надають туристичні послуги,
особливо в гірських та передгірських районах. Одні з визначальних факторів у
функціонуванні галузі (управління, фінансування, рівень якості) є в основі
підвищення її конкурентоспроможності, проте проблема вдосконалення
керування цим потенціалом залишається недостатньо вивченою [1].
Особливої

уваги

заслуговують

також

такі

суспільно-географічні

принципи розміщення туризму в Івано-Франківській області:
- тяжіння туристичних підприємств до шляхів сполучення. Цей фактор
був і залишається суттєвим, адже транспортна доступність є однією з умов
здійснення туристичних подорожей з будь-якою метою. Область входить у зону
міжнародних транспортних коридорів, оскільки має державний кордон з
Румунією, через яку пролягають туристичні маршрути в Болгарію, Сербію,
Чорногорію, Грецію;
- підприємства туризму зорієнтовані на інші галузі господарства і
першочерговою умовою їх виникнення є наявність розвиненої інфраструктури
території (особливо комунальної сфери, системи закладів харчування та розваг,
соціальної інфраструктури). Основними галузями економіки області є
промисловість

(виробництво

електроенергії,

хімічне

і

нафтохімічне

виробництво, харчова промисловість, виробництво будматеріалів), сільське
господарство, будівництво та транспорт. Для виникнення туристичних закладів
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різного профілю необхідний достатньо високий розвиток господарства. Це
легко простежується на прикладі області дослідження, де в гірських районах з
потужним природним туристичним потенціалом почали розвивати загальну
інфраструктуру для розвитку тут системи туристичних підприємств;
- система розселення населення відіграє чималу роль в розвитку закладів
туризму. Регіон поділено на 14 адміністративних районів і налічує 15 міст, 24
селищ міського типу та 765 сільських населених пунктів. Станом на 1 лютого
2016р. чисельність населення області становила 1380,6 тис. осіб, з них 594,7
тис. осіб – у міських поселеннях та 785,9 тис. осіб – у сільській місцевості.
Значно вища частка сільського населення в Івано-Франківській області (57,4%),
відповідно, й більша його частина займається сільським та лісовим
господарством, що цікаво для туристів східних та південних областей під час
відвідання регіону. Перевагою для розвитку туристичної індустрії є висока
середня щільність населення та її нерівномірність у різних районах. Через
невеликі відстані між населеними пунктами існує можливість розвивати
міжрайонні та міжміські програми для відвідання туристами, а також даний
фактор сприяє залученню населення до працевлаштування у центрах скупчення
туристичних ресурсів [4];
- важливою проблемою для регіону є забезпечення повної зайнятості
населення й зниження рівня офіційного й неофіційного безробіття, що частково
вирішується за рахунок високої міграції населення. Цілком очевидно, що
соціально-економічній

структурі

Івано-Франківської

області

властива

виробнича однобокість, в результаті чого проблема зайнятості може бути
частково вирішена за рахунок застосування праці у сфері послуг, зокрема в
туризмі;
- рівень інфляції та дефіцит бюджету – чинники, що залежать від
державної політики і вплив яких на туристичну галузь є безпосереднім.
Підвищення курсу національної валюти та державні фінансові програми в
сферу туризму повинні стояти серед першочергових. Прикладами можуть стати
розвинені країни, які завдяки саме туризму вийшли на світовий туристичний
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ринок і зайняли там провідні позиції. В Івано-Франківській області це питання
вирішується теоретично через стратегії та програми розвитку, але повністю
вони не реалізуються, відповідно й результат не суттєво відчутний.
Висновки. Враховуючи туристично-ресурсний потенціал області, ІваноФранківщина повинна розвиватися виключно імпульсивними темпами, тобто
підвищення асортименту та рівня якості послуг має супроводжуватися
відповідним економічним зростанням. Загалом економіку регіону доцільно
спрямувати на реформування рекреаційного комплексу, розвитку індустрії
відпочинку та розваг з врахуванням різних видів туризму, що вже стали
звичними для території, та нових, ще не популяризованих видів активного
проведення дозвілля. Сьогодні основна частина економіка області припадає на
галузі сільського та лісового господарств, будівництва, промисловості, менше
увага зосереджена саме на нематеріальній сфері, проте вона в процесі свого
розвитку і являє собою достатньо стабільну основу для удосконалення галузі.
Отже, важливість туризму постійно зростає: активно розвиваються та
удосконалюються туристичні продукти, покращується рівень обслуговування
туристів, впроваджуються заходи, що сприяють просуванню бренду ІваноФранківської області як туристичного регіону України. На даний час регіон має
всі належні складові туристичної інфраструктури, проте вони поки що
знаходяться на стадії становлення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто здійснення раціональної організаційної структури
управління готельним підприємством. Яка, в сою чергу, є одним з головних
факторів конкурентноспроможності на ринку та отримання фінансових
результатів.
Ключові слова: готельне підприємство, організаційна структура управління,
управління персоналом, персонал, система управління підприємством.
У сучасних умовах наукоємною підприємства готельного господарювання,
основним з факторів забезпечення конкурентностпроможності підприємств, є
здійснення раціональної організаційної структури управління готельним
підприємством. Місією підприємства такого типу являється надання послуг
високої якості із розміщення, а також широкого спектру додаткових послуг для
задоволення

потреб

споживачів.

Раціональна

організаційна

структура

управління дозволяє мультиплікувати фінансові результати підприємства та
укріпити його конкурентні позиції на ринку.
Управління

готельним

підприємством

—

важливий

вид

фахової

економічної діяльності, спрямованої на досягнення мети через раціональну

68

організацію матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів зі застосуванням
принципів, функцій і методів управління [1, с.34].
Значний внесок у вирішення теоретичних завдань управління готельним
господарством зробили вітчизняні та закордонні вчені: Є. Башмачникова, О.
Березін, Г. Бондаренко, Ю. Волков, С. Доругунцова, Л. Єрохіна, Н. Кабушкін,
Ю. Карягін, І. Мініч, Л. Мельник, Г. Мунін, О. Мусакін, Л. Нечаюк, О.
Пащенко, Х. Роглев, А. Саак, І. Свида, В. Федорченко,О. Чудновський й інші.
Головною метою управління персоналом для підприємства є забезпечення
підприємства працівниками, що відповідають вимогам даної сфери діяльності,
їх професійної і соціальної адаптації. Вся організаційно-управлінська діяльність
у сукупності спрямована на активізацію усіх внутрішніх резервів працівників і
їх максимально ефективне використання [3, с.67]. Основні задачі, що
вирішують структури з управління персоналом, представленні на рис.1.
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Рис. 1. Основні задачі управління персоналом
Функціонування механізму управління розвитком повинно повністю
забезпечуватися

адміністрацією

підприємства.

Керуючий

орган

має

здійснювати безперервний контроль, координацію і коригування діяльності
працівників на підвідомчій ділянці з метою своєчасного одержання заданого
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результату. Система управління підприємством - єдиний механізм, кожна ланка
якого виконує відповідну функцію, яка є взаємозалежною з функціями інших
ланок. Саме тому, організаційно-економічний механізм управління розвитком
готельного підприємства варто розглядати як складову системи управління, що
забезпечує вплив на ті чинники, від стану яких залежить результат діяльності
керованого об'єкта. Відповідно до цього, кожне готельне підприємство має
розробляти свої власні принципи управління розвитком залежно від розміру,
типу та категорії готелю. Найбільш вагомі, на нашу думку, принципи
управління розвитком підприємств готельного господарства представлені на
рис.2.

Рис.2. Принципи управління розвитком готельного підприємства
На нашу думку, найефективніша організаційна структура управління
готельного

підприємства

є

лінійно-функціональна.

Процес

управління

розвитком і виконання робіт в індустрії гостинності має відбуватися в рамках
організаційної структури готелю, ресторану та іншого підприємства сфери
гостинності. Організаційна структура – це модель взаємин між посадами в
компанії індустрії гостинності і між її працівниками. Структура визначає схему
розпоряджень і наказів, за допомогою яких діяльність компанії планується,
організовується, стимулюється і контролюється, і додає деяку форму (обрис)
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компанії та забезпечує її відповідною базою для організаційного процесу і
виконання робіт. Так, Роглєв Х. Й. визначає організаційну структуру як
ефективність виконання ключових функцій працівників, визначення їх
підзвітності, забезпечення належних зусиль з боку персоналу, виділяючи при
цьому в організаційній структурі готелю рівні управління, ланки (відділи) і
зв‘язки [4, с.136]. Запропонована структура зображена на рис.3.

Рис.3. Лінійно-функціональна структура управління готельного
підприємства
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Очолює діяльність готелю в цілому генеральний директор. Він контролює
діяльність кожної служби в готелі. Йому напряму підпорядковуються головний
бухгалтер, відділ кадрів, два заступники та секретар, який виконує більшу
частину роботи з документами та впорядковує інформацію, яку потім передає
генеральному директору.
Головному
економічний

бухгалтеру

відділ.

підпорядковується

Головний

бухгалтер

бухгалтер

відповідає

та

за

планово-

стабільність

підприємства з фінансового боку та матеріально-грошове збагачення готелю,
бухгалтер, який підпорядковується головному бухгалтеру у відділі бухгалтерії,
відповідальний за нарахування заробітної плати працівникам готелю та
складання різноманітних звітів та балансів діяльності підприємства, та видає
робітникам заробітну плату.
Інженерно-технічний відділ підприємства очолює головний інженер, якому
підпорядкована працівники ремонтної служби, а саме електрик та слюсар.
Перший заступник генерального директора займає посаду директору
готелю і повністю відповідає за роботу кожного відділу перед генеральним
директором.

Йому

напряму

підпорядковується

служба

обслуговування

номерного фонду та служба прийому та розміщення, що складається з
менеджера з готельного обслуговування та адміністраторів, які є черговими,
тобто працюють по змінам.
Другий заступник генерального директора, займає посаду директору
закладу ресторанного господарства. У ресторані та винному барі при готелі
працюють менеджер, шеф-кухар, кухарі, метрдотель, бармени, старший
офіціант, офіціанти, посудомийки та прибиральники. Також директор ЗРГ
відповідає та очолює службу постачання.
Загалом

функціональне

управління

здійснюється

підрозділами,

які

спеціалізуються на виконанні конкретних видів робіт, необхідних для
прийняття рішень у системі лінійного управління.
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В

усіх

управлінських

підрозділах

підприємства

використовується

автократичний стиль управління, тобто всі розпорядження та рішення
приймаються керівниками, та обов‘язково повинні бути виконані без будь-яких
протиріч з боку персоналу.
Отже, на сьогоднішній день основним фактором конкурентоздатності
готельного підприємства, його життєздатності і процвітання є здійснення
раціональної організаційної структури управління. Саме це відіграє вирішальну
роль у процвітанні, коли матеріальні ресурси достатні і загальнодоступні, а
технологія і методи управління становлять особливо складну систему.
Вирішальне значення організаційна структура є в ситуації нестабільності,
кризових явищ. Професіоналізм, прогностичні якості, інтуїція керівників і
працівників в умовах хиткого зовнішнього середовища визначають цінність і
результативність прийнятих рішень.
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І.О. Вівсюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА У М. ЖИТОМИР
У статті висвітлено наукоємність ринку послуг готельно-ресторанного
господарства у м. Житомир. У наш час даний ринок потребує розвитку, тому
доцільно його дослідити та запропонувати шляхи вдосконалення.
Ключові слова: ринок послу, готельно-ресторанне господарство, готель,
ресторан, послуги.
Готельно-ресторанний бізнес є основною складовою туристичної галузі.
Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою пов'язаний з
рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств, розгалуженістю
та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, пропонованих
готельним господарством. Готельні підприємства виконують одну з основних
функцій у сфері обслуговування туристів - забезпечують їх житлом і
побутовими послугами під час подорожі.
Рівень обслуговування у сучасному готельному господарстві зумовлений,
головним чином, станом матеріально-технічної бази підприємства, що його
пропонує (будівлі, споруди, інженерне й санітарно-технічне обладнання,
електроприлади, меблі, тощо). В останні роки спостерігається процес
оновлення та урізноманітнення матеріально-технічної бази підприємств,
підвищення фахового рівня персоналу готелів, впровадження інноваційних
технологій тощо. Будівлі готелів обладнуються спортивними, медичними,
розважальними та іншими приміщеннями. Відтак, процес обслуговування
споживачів послуг урізноманітнюється, а пропоновані послуги набувають
комплексного характеру.
З метою підвищення рівня якості та культури обслуговування, а також
конкурентоздатності на світовому ринку підприємства готельно-ресторанного
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бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, але й широкий
спектр додаткових послуг.
На нашу думку, доцільно здійснити SWOT-аналіз готельно-ресторанного
господарства у м. Житомир [3], а також запропонувати шляхи вдосконалення.
Готельний ринок та його аналіз представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Насиченість ринку міста закладами готельно-ресторанного господарства
Вид ЗГГ

Кількість підприємств, од.

Інвентарна кількість місць, од.

Засоби розміщення
Готелі 4*

2

154

Готелі 2*

1

250

Міні-готелі

3

28

Інші готелі

10

395

Разом

16

827

Заклади ресторанного господарства (центр міста)
Ресторан

2

320

Кафе

1

40

ВСЬОГО

3

360

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що для невеликого
міста дана насиченість ринку є доволі незначною, але для готельноресторанного господарства, а саме для проектованого готелю, існує значна
перевага – усі готелі без зірковості. Розглядаючи ресторанне господарство, то
насиченість цього ринку висока. На території м. Житомир розміщено 10 готелів
без категорії, 3 міні-готелі, 2 готелі категорії 4* та один готель категорії 2*, а
також 17 ресторанів і 30 барів кафе, однак в центрі міста лише 2 ресторани та 1
кафе.
В Житомирі заклади ресторанного господарства представлені у широкому
асортименті

і

різними

кухнями:

Європейська,

Українська,

Італійська,

Французька, Японська, Китайська та змішана. Заклади також надають широкий
асортимент послуг.
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Незалежно від насиченості ринку можна визначити головних конкурентів,
а також дослідити їх діяльність у сфері готельного господарства, що
проілюстровано у таблиці 2 [4;5;6;7;8].
Таблиця 2
Конкурентні профілі підприємств готельного господарства
Показник

Готель
«Reikartz»

Готель
«Гайки»

Готель
«Гостинний
двір»

Готель
«Challet»

Готель
«Україна»

Інвентарна
кількість місць

124

30

25

10

120

Категорія

4*

-

-

-

-

Наявність ЗРГ

Ресторан,бар

Ресторан,
бар

Кафе

Ресторан

Кафе

м.Житоми,
вул. Новий
бульвар
буд.6

м.Житомир,
пер.Шодуаров
-ський
буд.4

м.Житомир,
вул.
Бердичівська
буд.10

м.Житомир,
вул.Київськ
а буд.3

Автостоянка Автостоянк
, Wi-Fi
а, Wi-Fi

Автостоянка,
Wi-Fi

Автостоянка
, Wi-Fi

Автостоянк
а, Wi-Fi

Місцезнаходження

Додаткові послуги
(безкоштовні)

м.Житомир,
вул.Замкови
й майдан
буд.10

Відстань до
залізничного
вокзалу

4.6 км.

4.2 км.

5 км.

4.2 км.

3.1 км.

Ціни за номер (за
добу)

300 – 5000
грн.

450 – 1500
грн.

300 – 550
грн.

400-700 грн.

231- 696
грн.

Як видно з таблиці 2, можна зробити наступні висновки:
o харчування як правило (разове,сніданки) входить в основному у
вартість проживання;
o переважна більшість готелів мають власні кафе або ресторани.
Важливо зауважити, що при всіх готелях розміщений заклад ресторанного
господарства, що є зручним для мешканців готелю і приносить додатковий
прибуток підприємству.
Задля здійснення аналізу було проведено анкетування, у якому брали
участь 5 найбільших конкурентів. Результати анкетування представленні в
таблиці 3.
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Таблиця 3
Оцінка конкурентів за визначеними критеріями
Показник
Обслуговування гостей у
номерах
Надання у номер дитячого
ліжка
Супутникове та кабельне
телебачення
Парковка автотранспорту

«Reikartz»

Готелі – конкуренти
«Гостинни
«Гайки»
«Challet»
й двір»

«Україна»

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Виклик таксі

+

+

+

+

+

Наявність свіжої преси.
Організація та
обслуговування банкетів.
Безпровідний безкоштовний
доступ до мережі Інтернет
типу Wi-Fi
Номери для тих, хто не
палить

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наявність праски та дошки
для прасування в номері

+

+

-

-

+

Постійна зміна предметів
гігієни та одноразових речей
у номерах

+

-

-

-

-

Наявність міні-бару в номері

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

Входження до мереж

+

+

+

+

+

Активна маркетингова
політика

+

+

+

+

+

Наявність дисконтної
програми або спеціальних
програм

-

-

-

+

-

Розміщення з тваринами

+

-

+

+

+

Безготівковий розрахунок

+

+

+

+

+

Безкоштовне користування
фітнес-центром (оздоровчим
центром)
Номери для людей з
обмеженими фізичними
можливостями
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Аналізуючи маркетингові дослідження, можна стверджувати, що з п‘яти
готелів, наведених в таблиці 3 головним конкурентом є готельно-ресторанний
комплекс «Reikartz». Оскільки він відповідає усім критеріям наведеними в
таблиці та має наступні переваги:
- надає послуги з обслуговування гостей в номерах;
- має в наявності підключення до супутникового та кабельного
телебачення;
- парковка автотранспорту;
- можливість виклику таксі як однієї з додаткових послуг;
- наявність свіжої преси;
- безпровідний безкоштовний доступ до мережі Інтернет типу Wi-Fi;
- постійна зміна предметів гігієни та одноразових речей у номерах, що є
обов‘язковим;
- наявність міні-бару в номері;
- активна маркетингова політика;
- наявність дисконтної програми.
Ресторанне господарство - це вид економічної діяльності суб'єктів
господарської діяльності щодо надання послуг для задоволення потреб
споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Проведемо
коротку характеристику закладів ресторанного господарства, які розташовані
поблизу головного конкурента в готельному господарстві (табл. 4) [4;9;10]:
Таблиця 4
Характеристика закладів ресторанного господарства
Тип закладу, найменування

Адреса

Режим роботи

Кількість місць

10:00 – 24:00

120

12:00 – 24:00

200

10:00 – 24:00

60

м. Житомир,
Ресторан «Reikartz»

вул.Замковий майдан
буд.10

Ресторан (банкетний зал)
«Алір»
Кафе «Любава»

м.Житомир, вул.
Шевченка, буд. 24
м.Житомир, вул. Київська,
буд. 17

Всього місць:

360
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Основні слабкі та сильні сторони діяльності конкурентів наведено в
таблиці 5:
Таблиця 5
Характеристика конкурентів
Тип закладу,

Переваги

найменування
Ресторан «Reikartz»

Особливості

Високі ціни,

Шведський стіл, є

обмежений

обслуговування

асортимент.

офіціантами.

Шумна музика, мало

Є сигарний клуб, сауна,

місця на вулиці.

бар

Розташування в готелі,
дизайн, обслуговування
Помірні ціни, зручне

Ресторан «Алір»

Недоліки

місце розташування,
басейн.

Обмежений
Кафе «Любава»

Низькі ціни, вдале місце

асортимент,

Розраховано на молодь

розташування.

некомпетентний

віком від 16 до 25 років

персонал

Як видно із таблиці 5. кожен заклад ресторанного господарства має свої
недоліки, переваги. Найпривабливіший для гостей є ресторан «Reikartz» при
однойменному готелі.
Роблячи висновок, можна стверджувати, що у м. Житомир наявні заклади
готельно-ресторанної

гостинності,

проте

існує

лише

один

готельно-

ресторанний комплекс «Reikartz», який можна вважати конкурентоспроможнім
на ринку.
Для підвищення конкурентоспроможності досліджуваних підприємств та
підвищення якості готельно-ресторанного господарства необхідно:
-

реалізувати

першочергові

заходи

з

підвищення

ефективності

використання існуючої інфраструктури;
- розширити мережу готельних підприємств шляхом будівництва нових
об‘єктів, створити ефективну систему управління, здійснити професійні
маркетингові дослідження, розробити та почати реалізовувати програму
активного просування готельно-ресторанного продукту;
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- підготувати персонал, відпрацювати принципи і механізми підтримки
органами місцевого самоврядування;
- підвищити інвестиційну привабливість, створити систему моніторингу,
управлінського обліку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУКОВИНСЬКОЇ КУХНІ НА
ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНА
У статті досліджується аутентична кухня карпатського регіону Буковини і її
впровадження на території Вінниччини. Окреслено можливості активізації
розвитку

буковинської

кухні.

Запропоновано

відкриття

закладу

збереженнями давніх традицій в поєднанні з сучасними тенденціями.
Ключові слова: буковинська, кухня, страви, напої, Вінниччина
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Постановка проблеми. Вінницька область, має багату природу і
розвивається активно в туристичній галузі, і має всі ресурси для впровадження
традицій буковинської кухні на своїй території. Створення закладів в
буковинському колориті наддасть жителям поринути у смачну історію, а гостям
міста отримати багато позитивних вражень. Це є визначним фактором для
зростання конкурентоспроможності на Подільській території.
Питанням

розвитку

української

народної

кухні

регіонів

України

присвячені дослідження вітчизняних вчених, зокрема Г. Кожолянка, М. Хазан,
І. Буркут, С. Макарчук, І. Снігур, О. Примак, С. Яськова, І. Палагнюк та інших
[1–7].
Незважаючи на велику кількість публікацій на тему буковинської кухні,
недостатньо є матеріалу для розробки щодо можливостей впровадження її на
різних

територіях

України.

Необхідно

дослідити

історичну

вагомість

традиційної буковинської кухні.
Метою статті є розкриття особливостей буковинської кухні та можливість
активізації її в Вінницькому регіоні.
Виклад основного матеріалу. В українській кухні є безліч різноманітних
змішаних рецептів народів світу. Кухня не втратила свої національні риси і
зберегла особливі відмінності, які існують на Закарпатті, Поліссі, Волині,
Гуцульщині, Буковині, Поділлі, Слобожанщині, Наддніпрянщині.
Регіональна кухня України – це візитівка для туриста та гордість для
місцевого жителя. Вона відома своїми традиціями і кліматично-географічним
розташуванням. На даний час нам не потрібно виїжджати з рідного міста, щоб
спробувати закарпатський бограч чи відомих полтавських галушок. В містах
країни відкриваються регіональні заклади зі своєю традиційною кухнею, які
приживаються і стають місцевими. Як писала журналіст Олена Примак:
«Подорожуючи буковинським маршрутом я ловила себе на думці, як схожі
український і румунський народи не тільки щедрою та смачною кухнею, а й
ментальністю...»[1]. Буковинська традиційна кухня зародилася в XIX столітті.
Це було зумовлено довгим процесом формування української нації. Молода
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кухня приживається і на Вінниччині. Сприятлива багата територія, як і в
Чернівецькій області, дає можливість вирощувати всі необхідні інгредієнти для
різноманітних страв. Дана кухня відрізняється від інших трьома рисами: вона
натуральна, смачна і поживна.
Для Буковинської кухні характерними є використання бобових культур,
помідорів, огірків, кабачків, солодкого перцю, моркви, картоплі, гарбуза,
лісових ягід, грибів. На кухню сприяв великий історичний вплив загарбників і
держави-сусідки Молдови. Завдяки молдавським традиціям використовуються
в приготуванні страви з кукурудзи, гірким перцем і квасолею. Давні рецепти не
змінюються, а навпаки вдосконалюються. Овочі відіграють головну роль на
столі і майже у всіх стравах. Їх можуть подавати в тушкованому вигляді,
смаженими на сковорідці, запеченими в горщиках і на мангалі. Вони чудово
поєднуються у вигляді складних гарнірів та з різноманітними м‘ясними,
рибними стравами [2].
В буковинському ресторані неможливо не скуштувати пива власного
виробництва з незвичайними пивними тарілками в поєднанні м‘яса, овочів
гриль і хлібних скоринок. Власна приватна броварня виготовляє з місцевого
солоду і хмелю різні види пива. Дегустаційні пивні сети по 0.1 мл бокал
допомагають у виборі фаворита з декількох видів.
Наприкінці

XVIII

століття, після приходу австрійської

влади,

у

буковинських селах заборонили торгувати горілчаними виробами. Тоді
ґуральник Штефан Гайвас подався до Чернівців. На вулиці Молодіївській (так
тоді називалася вулиця О. Кобилянської) він спорудив гостинний двір «Три
корони». Це була одна із перших у Чернівцях кам‘яних будівель. Згодом
неподалік гостинного двору з‘явилися гуральня та броварня. Пиво виготовляли
з ячменю, хмелю й солоду, іноді з ячмінно-просяної суміші. У середні віки
слов'яни широко споживали пиво. На території Вінниччини є всі ресурси для
виготовлення власного пива по давніх буковинських рецептах за допомогою
новітніх технологій. Це наддасть шарму новому закладу.
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З початку ХХ століття на Буковині поширилася мода пити чай з трав та
квітів. До того часу буковинці з різних регіонів варили компоти. Навесні жителі
Вижниччини та Путильщини збирали березовий сік і просто пили його. На
Поділлі до цього часу «точать» березовий сік, добавляють до нього сушені
яблука чи шипшину і готують квас. Такий напій в весняному меню в
буковинському закладі буде актуальним доповненням. У передгірній та гірській
місцевостях готували лікувальні чаї з шипшини, дерену, арніки та ін. Заможні
селяни пили справжній чай, але в дуже незначних кількостях. Також буковинці
виготовляли слабоалкогольних напої із фруктів. Популярними були – вишняк,
сливовиця, медуха, вино. Часто вино робили із груш та яблук та винограду.
Виноград чавили руками, а сам процес виготовлення вина міг тривати кілька
місяців [3, 104 с.]. Власні винні погреба в буковинському ресторані будуть
викликати інтерес для туристів, а також проведення дегустаційних вечорів
познайомлять гостей з давніми українськими традиціями.
Сучасну буковинську кухню репрезентують українські борщі, капусняк,
буженина і сальтисон, пироги, галушки, солені кавуни, тушкована квасоля та
багато іншого. Всі вони передалися у спадок від бабусь і прабабусь, які вміли
смачно готувати природну їжу [4, 10 с.]. Однією із особливостей буковинської
кухні були страви із квасолі, оскільки вони досить ситні. Існувало чимало
рецептів приготування квасолі, починаючи від тушкованих «лопаток» до
вареної цукрової квасолі. Зараз у багатьох кухнях світу існує велика кількість
автентичних страв з квасолею. Щоб зберегти здоров‘я і отримати максимальну
кількість вітамінів, які містяться в квасолі, її краще готувати самостійно [5, 63
с.]. Багато яєць буковинці не споживали, оскільки зазвичай їх продавали на
ринку. Чимало приправ, до яких вже звикли сучасні чернівчани, предки до
страв не додавали. Основними були – петрушка, кріп та хрін. Молочних
продуктів також виготовляли багато. Газдині вміли робити багато видів різних
сирів, особливо в гірських районах. Після завершення Великого посту, під час
польових робіт молочна їжа добре відновлювала сили: селянська праця важка,
енергії вимагає чималої. Споживали варену картоплю з кислим молоком,
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варили кукурудзяні пироги з сиром, у молоці варили «клюкси». Їли й
різноманітні каші, особливо смакували каші зі шкварками. Заможні селяни
могли дозволити собі ковбаси і шинку. М‘ясні продукти готувалися із
додаванням різних трав і коріння, мали чудовий смак і запах – сучасним
ковбасам до них далеко. Також гуцули вживали багато грибів, особливо
печериць. Вони замінювали їм м'ясо. А святковою стравою був бануш
[6, 230 с.].
З поширенням у XIX столітті на теренах України кукурудзи як зернової
культури жителі Півдня, Поділля, Північної Буковини, Покуття і Гуцульщини
почали готувати із відповідного борошна мамалигу – густу кашу. Їли страву
гарячою, а заправляли олією, сиром, бринзою, молоком, кисляком, салом, а
також подавали її до холодного борщу. За станом і способом приготування
подібною до мамалиги була лемішка, яку варили з гречаної муки. На Буковині
існувало чимало видів мамалиги. Рідку, яка називалася тирбою, зазвичай
варили бідні верстви населення, а «забиту» – більш заможні буковинці. Однією
із найулюбленіших страв буковинців і не лише їх, були пироги. Тобто
вареники. Тісто для них замішували із пшеничного, житнього чи гречаного
борошна, яке тонко розкачували і нарізали кружальцями. Вареники завжди
готували з начинкою: сиром, вареною товченою картоплею, смаженою
капустою, квасолею, вишнями й іншими фруктами, пшоняною чи гречаною
кашею. Варили їх в окропі, а їли зі сметаною, маслом, олією, смаженим салом
та цибулею. Вареники вважаються однією з найхарактерніших для української
етнічної кухні страв [7].
Загалом у Чернівцях можна було скуштувати наїдків практично з усієї
Європи. Та й буковинська кухня славилася далеко за межами нашого краю. Її
особливістю було поєднання страв різних народів. Чернівчанам смакували не
лише традиційні українські чи румунські страви. Разом з іудеями із
задоволенням їли фаршировану рибу, маїну (рулет з начинкою з локшини та
яловичини) та інші шедеври єврейської кухні люди різних національностей.
Любили польський біґос (тушкована капуста зі свининою), що славиться і на
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Вінничині, польські цвіклі або чвіклі (тертий буряк із часником і хріном), чеські
кнедлики, словацькі бабки (солодкий виріб з тіста з родзинками, білим сиром і
горіхами), австрійський струдель (рулет із м‘ясом чи яблуками) та іншу
смакоту. У заможних чернівчан особливою популярністю користувалися
австрійські шоколадні торти й віденські тістечка [7].
Висновки. Багато страв з української кулінарії набули етнічної символіки,
яка визначалася насамперед через усвідомлення українцями окремих страв, як
своєрідного коду національної культури, вписаних в систему етнічної історії.
Буковинську кухню потрібно відновлювати і створювати колоритні заклади на
території Вінниччини. Вони будуть не тільки новинкою серед всіх місцевих
ресторанів, а і побратимами з Чернівецькою областю. Знайомству з кухнею
інших регіонів сприяють ресторани, які об‘єднують людей і скорочують
«дистанцію» міжкультурних відмінностей. Гастрономічний туризм – важлива
складова і напрям розвитку туристичної сфери бізнесу особливо у містах з
яскравою та оригінальною кухнею, де їжа тісно пов‘язана з історією та
традиціями, а рецепти ретельно зберігаються і передаються з покоління в
покоління – такі місця притягують туристів, як магніт.
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АНАЛІЗ РИНКУ ПОСЛУГ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА У
ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
В даній статті розглянуто дослідження послуг ресторанного господарства у
м. Хмельницькому. Ресторанне господарство є одним з найперспективніших в
Україні, тому це пояснюється великим попитом на надання ним послуг. Як
жодна інша область, цей напрямок діяльності вимагає серйозного осмислення
світового досвіду і пильної уваги до перспектив його використання.
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Актуальність теми. В Україні існує досить велика кількість закладів
ресторанного господарства, які пропонують велику кількість різноманітних
послуг. Це викликано, насамперед, зростаючою потребою людей в харчуванні
та

проведенні

дозвілля.

Залежно

від

контингенту

споживачів

сфера

ресторанних підприємств дозволяє задовольнити бажання усіх людей. Але на
тлі конкуренції, яка виникає в ресторанному бізнесі, все частіше постає питання
відходу від традиційних методів обслуговування, кухні, розважальних заходів
та очікуваного контингенту споживачів.
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Сучасне ресторанне господарство – «одна з найбільш динамічних сфер
національної економіки, яка є однією з найпривабливіших для інвесторів, а її
рентабельність у розвинених країнах не буває нижчою за 40 %. Саме тому
готельно-ресторанний бізнес в Україні залишається одним із найбільш цікавих і
прибуткових для українських підприємців [2].
У Хмельницькому знаходиться 469 закладів ресторанного господарства на
267 тис. населення. Варто зауважити, що спостерігається тенденція до спаду
кількості об‘єктів ресторанного господарства при установах, навчальних
закладах, промислових підприємствах.
Ресторанний бізнес в Хмельницькому остаточно переріс у професійний.
Спостерігається активне зростання ресторанного ринку, а найбільший приріст
відбувається за рахунок кафе і закладів із середньою ціновою категорією.
Ресторанів класу люкс відкрилося досить мало, хоча всі відкриття були
гучними і помітними: «Моцарт», «Стейк хаус», «Розмарин», «Арарат»,
«Венеція».
Можна сказати, що в Хмельницькому відкрилось і відкривається багато
закладів ресторанного господарства. Але перешкодою для надання якісних
послуг є часте підвищення цін на товари та послуги через економічну
нестабільність в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом вітчизняні
науковці (О. Борисова, Н. Воробйова, І. Гладій, В. Іжевський, В. Кривоший,
Л. Лукашова, Н. Михайлова, Г. П‘ятницька, А. Расулова, Н. Смірнова,
Н. Сусол, О. Сушко, О. Ткаченко, В. Тупчій, О. Чумак, С. Шинкар та ін.)
провели ряд дисертаційних досліджень, присвячених переважно загальним
питанням

розвитку

ресторанного

господарства.

Дефіцит

комплексних

досліджень особливостей державного регулювання розвитком ресторанного
господарства частково компенсується публікаціями у фахових виданнях таких
науковців:

Х.

Гук

–

проаналізовано

підходи

до

надання

сутнісної

характеристики та ідентифікації особливостей формування й реалізації
механізмів державної політики у секторі ресторанного бізнесу; визначено
концептуальну структуру та елементний склад організаційно-економічного
механізму державного регулювання його розвитку [3].
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Проаналізувавши мною стан ринку ресторанного господарства м.
Хмельницького можна сказати, що розвиток досить активний в закладах різних
рівнів, однак у даний час знаходиться на початковій стадії розвитку. Також
можна додати, що дослідження в цій галузі недостатні для отримання наукових
довідок.
Метою статті є дослідження мережі ресторанного господарства у м.
Хмельницькому. Щоб досягти цієї мети потрібно: розглянути заклади
ресторанного господарства у м. Хмельницькому; здійснити перелік послуг, які
надають ресторани; зробити висновок щодо стану послуг на ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок послуг існує в єдності з
товарним ринком і є одним з його різновидів. Поряд з тим він має низку
специфічних рис, які зумовлюють особливий підхід до підприємницької
діяльності на цьому ринку [1, с.63].
Наявні умови ринкового середовища, зумовлені ситуацією в Україні та
світі, призвели до вдосконалення організації ресторанного бізнесу, що сприяє
підвищенню якості послуг як для існуючих сегментів споживачів, так і для
нових. Негативний вплив на розвиток ресторанного господарства мають
суспільно-економічні явища, спричинені політичною кризою в Україні.
Вивчивши стан справ в ресторанному господарства на регіональному
ринку у період наявної кризи показує, що негативні чинники суттєво вплинули
на результати діяльності учасників ринку. Так, зокрема, за даними Головного
управління

статистики

у

Хмельницькій

області,

оборот

ресторанного

господарства за січень 2017 року склав 89,4% до січня 2016 року, при
відповідному зростанні цін на послуги [6].
Основною послугою закладів ресторанного господарства є послуга
харчування, яка складається із послуг виготовлення кулінарної продукції,
створення умов для її реалізації і споживання. Крім послуги харчування,
відповідно до типу й класу, заклади громадського харчування можуть надавати
й інші додаткові послуги [4].
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Головним

учасником

відносин,

який

визначає

рівень

розвитку

національного та регіональних ринків послуг, є споживач. Основними
споживачами ринкових послуг є домогосподарства, підприємства (установи),
інші категорії споживачів.
Основою здобутку для будь-якого бізнесу є великі конкурентні
спроможності товарів та послуг.
Регіональний ринок ресторанного бізнесу Хмельницького демонстрував
достатньо стійкі темпи зростання на протязі 2000-2016 року із певним їх
уповільненням у 2009 році [5].
У Хмельницькому відкрито багато закладів харчування. Кращі ресторани
міста змагаються між собою за відвідувачів, пропонуючи відмінний сервіс,
створюючи ексклюзивні інтер'єри і особливу атмосферу.
За національними кухнями ресторани м. Хмельницького займають такі
частки:
європейська – 30%;
українська – 20%;
італійська – 19%;
японська – 16%;
східна (грузинська, вірменська) – 15%.
Майже в кожному закладі є декілька залів, вечорами може грати жива
музика. Наявність банкетного залу можна зустріти не в кожному з них, тому що
розміри і місткість їхня відрізняються. Заміські ресторани для весілля, ювілеїв,
корпоративів та інших свят в Хмельницькому, найчастіше мають вигляд
комплексу, де можна замовити банкетне меню, а потім залишитися на нічліг.
Розглянувши заклади ресторанного господарства м. Хмельницького, а
саме: «Моцарт», «Стейк хаус», «Розмарин», «Арарат», «Венеція» та інші, вони
надають такі послуги: харчування; послуги з виготовлення кулінарної продукції
та кондитерських виробів; послуги з реалізації продукції; послуги з організації
обслуговування споживачів (реалізація продукції та організація її споживання);
послуги з організації дозвілля; інформаційно-консультативні послуги та багато
інших.
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Якість послуг повинна задовольняти встановленим або передбачуваним
потребам споживачів. Послуги закладів ресторанного господарства мають
відповідати вимогам безпеки і екологічності, цільовому призначенню і
надаватися за умов, які відповідають вимогам діючих нормативних документів.
В

кожному

куточку

міста

розташовані

ресторани,

відгуки

в

Хмельницькому про яких найкращі. Серед них є заклади, перевірені часом і
мають відмінну репутацію. Також часто відкриваються нові, яким тільки
належить заслужити довіру відвідувачів і витримати конкуренцію. Але й є такі,
які не задовольняють потреб споживачів, а також неприємливі ціни.
Проаналізувавши послуги, які надають заклади ресторанного господарства,
можна виділити такі проблеми:
зниження можливостей у населення для відвідування закладів
громадського харчування (підвищення цін на сировину та комунальні послуги);
негативний досвід співпраці закладів ресторанного господарства з
державними контролюючими органами;
низька якість сировини.
Для вирішення цих проблем необхідно розробити заходи корегування
цінової

політики,

якості

надання

послуг;

налагодження

зв‘язків

із

постачальниками якісної сировини та матеріально-технічного забезпечення;
дотримання рекомендацій і вимог приготування якісної продукції; введення в
меню спеціальних страв, які характеризуються вищою доступністю та високою
якістю. Щодо цінової політики можна додати те, що багато закладів
ресторанного господарства надають свої послуги за високими цінами, але
низькою якістю. Це відбувається з метою заощадження і отримання більшого
прибутку. Тому для того, щоб задовольнити споживачів і отримати кращу
репутацію необхідно дотримуватись всіх вище мною перекислених критеріїв.
Висновки. Отже, я вважаю, що через збільшення попиту споживачів на
заклади ресторанного господарства в м. Хмельницькому з кожним роком
відкривається все більше ресторанних підприємств, тому для того, щоб
утримувати конкуренцію на ринку з поміж інших підприємств новим
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власникам необхідно розробляти свою діяльність таким чином, щоб утримувати
конкуренцію з поміж інших аналогічних закладів.
Саме конкурентні переваги, що реалізують цей напрямок успіху виходять
на перше місце в умовах кризи та дозволяють втримати клієнта, сформувати
його відданість закладу. Доцільним є концентрація уваги на відмінних якостях
товару (послуги), що створюють цінність для клієнтів (не тільки ціна , але й
враження,позитивні
обслуговування),

емоції

сучасні

від

відвідування

інноваційні

закладу,

технології,

високий

рівень

впровадження

нових

додаткових послуг до базової ресторанної послуги.
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Вивчається градація готелів Японії. Конкретні типі готелів, такі як рьокан.
Усі недоліки та переваги проживання у готелях даного типу. Чіткий опис
номерів у готелях стилю рьокан.
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Як для глядача театр традиційно починається з вішалки, так і для туриста
країна починається з готелю, в якому він зупиняється. І це цілком закономірно,
адже привітний прийом, доброзичливий персонал і комфортні умови
проживання не просто задають тон відпочинку, а й відіграють важливу роль у
формуванні вражень від місцевої культури в цілому. Готелі Японії гарантують
своїм туристам якісне обслуговування і гостинність незалежно від рівня
класифікації. Про них і піде мова в нашій статті.
Всі готелі в Японії зовсім різні, кожен має свої особливості, своє обличчя,
але об'єднує всіх без винятку: японська чистота, повна відсутність натяку навіть
на будь - який безлад, а також увага і повага до гостя.
Отже, у Японії туристам пропонується широкий спектр розміщення - як у
західному (європейському) так і в японському стилі, які відрізняються за
класом та цінами. Готелі західного стилю розташовані по всій Японії, а в
головних містах країни широко представлені готелі міжнародних готельних
мереж. Класифікація готелів за категоріями комфортності дещо відрізняється
від стандартів, прийнятих у багатьох країнах світу. Готелі поділяються не за
«зірковістю», а за певними класами.
В Японії інша градація: існують недорогі бізнес - готелі, готелі у
національному стилі - рьокан, готелі економічного класу, стандарт, першого
класу, а також готелі суперіор і делюкс. З усіх цих готелів 260 є членами
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Японської готельної асоціації, і відомі своїм постійно високим рівнем сервісу й
якісними умовами та орієнтовно 6 тисяч готелів європейського типу
проживання.
Готелі західного стилю є у всіх японських містах, а в головних містах
країни широко представлені готелі знаменитих міжнародних готельних мереж.
Обслуговуючий персонал цих готелів говорить по - англійськи. Більшість
готелів західного стилю надають той же самий набір послуг, що й інші готелі в
будь - якій країні світу, включаючи опалення, телевізор, кондиціонер,
плавальний басейн, торговельний і оздоровчий центри. Можлива додаткова
послуга з надання перекладача.
Орієнтовна вартість номери з усіма зручностями в готелях першого класу
в Токіо різниться від 15,000 до 30,000 ієн за одномісний номер , і від 25,000 до
63,000 ієн за двомісний.
Бізнес - готелі - відносно недавно з'явився тип готелів , які особливо
цінують бюджетні мандрівники. Вони розташовані у всіх великих і в багатьох
середніх містах країни і, в основному їхними послугами користуються
переважно японські бізнесмени під час відряджень . Як правило, це чисті і
комфортабельні, але невеликі готелі, що представляють менше зручностей, ніж
готелі вищого класу.
Бізнес - готелі зручно розташовані поблизу залізничних станцій. Вартість
проживання в середньому від 5,500 до 10,000 ієн з людини на добу. Номери
звичайно тільки для одномісного розміщення. Номери з двома односпальними
ліжками або одним двоспальним ліжком також доступні , хоча зазвичай їх
кількість обмежена.
Щоб дізнатися, що таке справжня японська привітність, то не знайти
більш вдалого місця для розміщення, ніж традиційні готелі в японському стилі рьокан. Саме в них збереглися прояви національної культури, серед них
традиції, архітектура, розташування, архітектура, інтер'єр і сам порядок
обслуговування гостей.
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Номери в рьоканах зазвичай однокімнатні, великі, без перегородок.
Підлоги в кімнатах покриті традиційними солом`яними матами «татамі». З
меблів представлений тільки низенький столик. Двері розсувні. Сплять на
матраці «футон», який розстеляється увечері персоналом. Більшість готелів
рьокан мають ванну загального користування, яка призначена для роздільного
відвідування чоловіками і жінками. У вартість проживання включене дворазове
харчування: розкішна вечеря з делікатесами місцевої кухні і простий сніданок.
Харчування

тут

забезпечується

обслуговуючим

персоналом

в

кімнаті

проживання, який після вечері прибирає стіл і розстеляє «футон». Роль
генерального менеджера в рьокані виконує його власник. Відвідувачі при вході
в рьокан повинні роззутися і надіти спеціально приготоване домашнє взуття. У
кімнаті мешти знімають і по татамі ходять босоніж або в шкарпетках. Перед
відвідинами суспільних ванн необхідно обов`язково прийняти душ.
У Японії є біля 55 тисяч готелів рьокан, з яких 1400 за якістю сервісу
входять в Японську Асоціацію Рьокан. Тарифи в цих готелях дуже
розрізняються. Деякі з готелів пропонують ексклюзивне обслуговування та
послуги за дуже високими цінами. У середньому ціни за проживання на добу,
включаючи дворазове харчування, коливаються від 12000 до 20000 ієн на
людину не рахуючи податків і сервісних надбавок.
Інший прекрасний спосіб економії витрат під час подорожі по Японії,
який також дає відмінний шанс зануритися в будні повсякденного життя країни
- це мінсюку. Японський еквівалент гостьового будинку, сімейний бізнес,
заснований на здачі в оренду частини житлових приміщень. Відрізняється
меншим набором послуг для туристів.
Вартість проживання в мінсюку в середньому коливається від 6500 до
8500 ієн на добу і включає дворазове харчування , зазвичай домашнього
приготування.
Зупинка на ніч у буддійських храмах є більш екзотичним способом
нічлігу. Одні храми дозволяють гостям приєднатися до медитації дза - дзен,
інші просто здають кімнати в оренду за плату. Якщо вам близька філософія
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дзен - буддизму , якщо ви хочете отримати від подорожі в країну сонячного
сходу максимум можливого - то варто спробувати переночувати в сюкубо. Це
«готель» при буддійському монастирі або синтоїстському храмі, вишукана і
аскетична одночасно. Харчування в сюкубо вегетаріанське , в 9 годин вечора
всі відходять до сну, а ранок починається з спільної медитації.
У Японії є близько 320 молодіжних готелів, що надають прості, але
акуратні кімнати за дуже низькою ціною. Одні з них відкриті для всіх, інші не
такі доступні, тому що необхідно членство в Японській корпорації молодіжних
готелів. У молодіжних готелях немає обмежень за віком. У той же час, в
порівнянні з іншими видами місць проживання , тут набагато більше різних
приписів та правил. Вартість проживання в молодіжних готелях Японії близько 3000 ієн з людини на добу , без харчування.
Найчастіше рьокан являє собою невеликий готель специфічної форми, з
характерно зігнутим дахом. Більш сучасні споруди мають більш модерновий
західний вид .
Всередині, на першому поверсі, знаходиться хол, де туристи можуть
відпочити і поговорити, а також подивитися телевізор (якщо є). Рьокан
оброблений у традиційному японському стилі - можна побачити настінні
полотна із зображенням катакани (японських ієрогліфів), характерні малюнки, а
також ікебани, що прикрашають інтер'єр.
Номери також мають традиційний вигляд, на підлозі - татамі, а балконні
двері зроблені з седзі (тонкого паперу). Двері, що ведуть до кімнати, теж
можуть бути виготовлена з седзі, але останнім часом з метою безпеки
використовуються міжкімнатні двері з більш міцних матеріалів. У кожній
кімнаті стоїть невеликий стіл з чайними приладдям, за яким постояльці можуть
пообідати, оскільки багато хто воліє є у себе в кімнатах.
Персонал рьокана - переважно жінки, одягнені в кімоно. Ставлення
службовців рьокана до відвідувачів дещо інший, ніж у сучасних готелях, тому
що всі послуги надаються тільки за замовленням клієнта, і в цілому рівень
обслуговування вважається дуже високим. Як тільки туристи прибувають в
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готель, їм одразу показують номер, а покоївка приносить трохи місцевої їжі і
зелений чай. У японців, також як і в інших країнах, існує звичай давати
прислузі чайові, але з невеликою відмінністю: тут вони даються тільки один
раз, і обов'язково повинні бути загорнуті в конверт.
В рьокані можна носити спеціальне кімоно під назвою юката, що
знаходиться в кімнаті кожного постояльця. Носити кімоно можна як в готелі,
так і за його межами. Після вечері, повертаючись в номер, можна застати таку
картину: на татамі вже лежать матраци та постільна білизна ... Спати
жорстковато, але з часом звикаєш.
Сьогодні

індустрія

гостинності

є

що

найпотужнішою

системою

господарства регіону або туристського центру і важливою складовою
економіки туризму. Індустрію гостинності складають різні засоби колективного
і індивідуального розміщення: готелі, готелі, мотелі, молодіжні хостели і
гуртожитки, апартаменти, туристські притулки, а також приватний сектор, що
бере участь в розміщенні туристів. Сервіс потрібно будувати не тільки за
принципом попиту (що хоче гість), але і за принципом пропозиції (готель
пропонує нові послуги, які може надати, а гість вибирає). Активне і
раціональне застосування стандартів (в першу чергу, міжнародних) дозволяє
забезпечити необхідну якість продукції і послуг, організувати відлагоджений і
безперервний технологічний процес, а також приводить до подолання
технічних бар'єрів на зовнішніх ринках, розширенню бази виробничої співпраці
із зарубіжними партнерами, встановленню більш високого рівня цін на
продукцію і послуги і підвищує рівень конкурентоспроможності російських
підприємств на світовому ринку.
Досить яскравий калейдоскоп вражень від мандрів складуться у вас після
подорожі по азіатському континенту. Азія – найобширніший континент, займає
30% поверхні землі, і найщільніше заселений – тут живе 60% всього людства.
Сьогодні Азія займає лідируючі позиції у світовому готельному бізнесі.
Найвідоміші готельні мережі інвестують значні кошти на власне розширення в
цьому регіоні. Багато експертів пророкують розвиткові готельного бізнесу в
Азії успішне майбутнє та процвітання.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТУРИЗМІ
Розвиток внутрішнього і міжнародного туризму в Україні характеризується
поява великої кількості підприємницьких структур, що працює в цій сфері,
проникнення на українському ринку зарубіжних туристських та готельних
мереж, вихід українських туристськихі фірм на міжнародний ринок, високий
ступінь прояву інтеграційних процесів на ринку туристичних послуг
Ключові слова: туристичний ринок, конкурентоспроможність, туристичні
дестинації, показники конкурентоспроможності, конкурентні переваги, індекс
конкурентоспроможності, внутрішні чинники, зовнішні чинники.
В умовах глобалізації туристичного ринку особливого значення набуває
наукове вивчення закономірностей розвитку конкуренції в туризмі та розробка
науково-методологічних основ формування конкурентоспроможної української
туріндустрії. Важливе значення має вивчення ролі держави у формуванні та
регулюванні

туристичного

ринку

і
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конкуренції.

Дослідження

питань

конкуренції в туризмі особливо актуально останнім часом, оскільки більшість
туристських дестинацій виявилася втягнутою в гостру конкурентну боротьбу. У
зв'язку з цим питання конкуренції та конкурентоспроможності в туризмі
вимагають глибокого наукового вивчення, розкриття закономірностей і
основних тенденцій їх формування та розвитку.
Проблеми економіки та управління туризму присвячені роботи В.І. Азар,
А.Ю. Александровая, Р.Батлер, І.Т. Балабанова, Т. Біегер, М.А. Бокова,
Р.А. Браймер, С. Ванхілла, Ф.Велласа, А.М. Ветітнева, Д. Гілберт, В.Г. Гуляева,
Г.А. Карповий, К. Каспар, В.А. Квартальново, К. Купера, Т.П. Левченко,
Н.Лейпер, М.А. Морозова, Г.А.Папірян, С. Пайка, Д. Пірс, С. Плог,
Г.М. Романовая, В.С. Сеніна, А.Д.Чудновскій, Д. Флетчер та ін.
Теоретичні та методологічні проблеми формування та забезпечення
конкуренції,

конкурентного

середовища

та

конкурентоспроможності

українського туризму залишаються малодослідженими і практично не
висвітлюються в науковій літературі. Актуальність і недостатня розробленість
цих проблем послужили підставою для проведення даного дослідження.
Мета

статті

полягає

в

розробці

концептуальних,

теоретико-

методологічних, організаційних положень і методичних рекомендацій щодо
формування і розвитку конкуренції і конкурентного середовища в туризмі як
соціально-орієнтованого суб'єкта ринкової економіки.
У дослідженні пропонується ввести нове поняття «реально досяжна
конкурентоспроможність туристської дестинації» і визначити його наступним
чином. Реально досяжна конкурентоспроможність туристської дестинації – це
здатність індустрії туристської дестинації виробляти конкурентоспроможні
туристські продукти, одночасно забезпечивши окупність витрат на створення
цієї зони відпочинку в певний період часу і подальше економічне зростання
дестинації при збереженні або збільшенні рівня реального доходу місцевого
населення і його зайнятість протягом тривалого часу.
Отже,

пропонується

оцінювати

дестинації (рисунок 1):
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три

види

конкурентоспроможності

- потенційна конкурентоспроможність, яку дестинації можуть мати в
перспективі;
- існуюча конкурентоспроможність, якою туристська дестинація володіє на
даному моменті;
- реально досяжну конкурентоспроможність, яку туристська дестинація
може досягти в зазначеному часовому діапазоні з урахуванням необхідних
економічних витрат.

Потенційна конкурентоспррможність дестинації
Реально досяжна
конкурентоспроможність
дестинації
Існуюча
конкурентоспроможність
дестинації

Рис.1. Види конкурентоспроможності на рівні дестинації [1, с.431]
Оцінка реально досяжної конкурентоспроможності з її економічним
обгрунтуванням може служити орієнтиром при розробці стратегічних планів
розвитку і підвищення конкурентоспроможності туристських дестинацій.
Крім того, наявність економічних розрахунків по оцінці реально досяжної
конкурентоспроможності дестинації може служити в якості додаткового
стимулу при залученні інвестицій в сферу туризму.
На

нашу

думку,

на

мезорівні

доцільно

оцінювати

не

тільки

конкурентоспроможність туристської дестинації, а й здійснювати оцінку
конкурентоспроможності окремого виду туризму в цій дестинації.
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Для оцінки конкурентоспроможності туристичної дестинації пропонується
використовувати

методику

конкурентоспроможності

індексної

враховуються

три

оцінки.
групи

При

оцінці

показників,

що

характеризують:
- конкурентний успіх або досягнутий рівень конкурентоспроможності
дестинації;
- потенціал конкурентних переваг;
- конкурентні слабкості.
Вимоги, які повинні відповідати даним показникам:
- адекватно відображати конкурентний успіх дестинації, що відповідає
критерію конкурентоспроможності;
-

відображати

виділений

спектр

основних

конкурентних

переваг

туристичної дестинації;
- бути статистично доступними;
- містити мінімум суб'єктивної інтерпретації.
Основні показники для розрахунку індексу конкурентоспроможності
туристської дестинації або виду туризму показані на рисунку 2.
Індекс конкурентоспроможності
туристичної дестинації або виду туризму

Показники
конкурентоспроможного
успіху

Показники
конкурентоспроможних
слабкостей

Показники
конкурентоспроможних
переваг

- факторні;
- інфраструктурні;
- інноваційні;
- інвестиційні;
- інформаційні;
- інституційні.

- факторні;
- інфраструктурні;
- інноваційні;
- інвестиційні;
- інформаційні;
- інституційні.
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Рис. 2. Показники для розрахунку індексу конкурентоспроможності
туристської дестинації або виду туризму [1, с.433]
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Забезпечення конкурентоспроможності туризму на мезо- та макрорівні
дозволить сформувати стабільне оточення для ефективної роботи підприємств
туріндустрії на мікрорівні.
Конкурентні переваги в туризмі проявляються в здатності володіння
певних можливостей, що дозволяє протистояти конкурентам, перевагу над
конкурентами по якому-небудь параметру (фактор) в розглянутому періоді
часу. Конкурентні переваги формуються як за рахунок внутрішніх, так і за
рахунок впливу зовнішніх факторів, що впливають на туризм.
Встановлено, що джерела конкурентних переваг в туризмі найчастіше
пов'язані з основним економічним принципом рідкості та унікальності
туристських ресурсів. Однак сам факт наявності таких туристських ресурсів ще
не є конкурентною перевагою. Проблема полягає в тому, що в туризмі
унікальний туристичний ресурс можна використовувати тільки за умови
прибуття туристів в дестинації, де цей унікальний туристичний ресурс
розташований. Для цього необхідно забезпечити відповідний рівень розвитку
туристичної інфраструктури. Таким чином, перетворення рідкого туристського
ресурсу в конкурентну перевагу може бути забезпечено тільки за умови
наявності необхідної туристської інфраструктури. Однак, існують винятки,
наприклад, якщо мова йде про такий екстремальний вид туризму, як гірський
туризм, альпінізм. У цьому випадку відсутність спеціальної туристської
інфраструктури практично не обмежує використання такого унікального
туристичного ресурсу, як гори.
Отже, розроблена класифікація конкурентних переваг в туризмі, яка
представлена в таблиці 1.
Таблиця 1.
Класифікація конкурентних переваг в туризмі [2, с.210]
№ з/п
1

Ознака класифікації
Рівень впливу переваг

2

Відношення
досліджень

переваг

до

Групи конкурентних переваг
1.1. Мегарівень
1.2. Макрорівень
1.3. Мезорівень
1.4. Мікрорівень
об‘єкту 2.1. Зовнішні
2.2. Внутрішні
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1
3

4
5

6
7
8
9
10

2
3
Період існування переваг (ступінь 3.1. Постійні (стійкі)
стійкості переваг)
3.2. Тимчасові
3.3. Разові
Природа конкурентних переваг
4.1. Абсолютні
4.2. Відносні
Можливість відтворення переваг 5.1. Унікальні
конкурентами
5.2. Важкоповторювані конкурентами
5.3. Легко досяжні конкурентами
Значимість конкурентних переваг
6.1. Критичні
6.2. Несуттєві
Форма представлення конкурентних 7.1. Матеріальні
переваг
7.2. Нематеріальні
Ступінь управління перевагами
8.1. Сформовані цілеспрямовано
8.2. Випадково виникші
Факт впливу конкурентних переваг
9.1. Реальні
9.2. Потенційні (стратегічні)
Фактори, які використовуються
10.1. Первинні, основані на природніх
факторах
10.2. Вторинні, основані на штучних
факторах

Конкуренція в туризмі представлена на мега-, макро-, мезо- і мікрорівні і,
відповідно, на цих же рівнях слід розглядати конкурентні переваги.
До зовнішніх факторів, що визначають конкурентні переваги в туризмі,
віднесені природно-кліматичні

умови

туристської

дестинації, наявність

природних ресурсів, економічні умови господарювання та ін.
До внутрішніх чинників – рівень розвитку туристської інфраструктури,
якість надання туристичних продуктів (послуг). При поділі чинників на
зовнішні і внутрішні треба враховувати об'єкт, щодо якого проводиться аналіз,
тому що для різних рівнів (мега-, макро-, мезо- і мікро-) один і той же фактор
може ставитися до різних груп, наприклад, інфраструктура туризму є
внутрішнім фактором при розгляді туристської конкурентоспроможності країни
або зони відпочинку і зовнішніх при оцінці конкурентоспроможності турфірми.
Конкурентні переваги діють в певному часовому діапазоні, мають
життєвий цикл і повинні вивчатися з урахуванням їх часової динаміки. До
постійних (стійких) конкурентних переваг в туризмі віднесені ті, які існують
тривалий час (довговічні), важко відтворювані конкурентами або абсолютно
унікальні, в силу чого не можуть бути відтворені ніколи. До цієї групи ресурсів
відносяться унікальні природні туристські ресурси, культурні та історичні
пам'ятники.
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На стійкість (сталість) конкурентної переваги в туризмі впливають такі
чинники:
- тривалість життєвого циклу конкурентної переваги;
- стійкість до змін і впливів зовнішнього середовища, слабка стійкість
здатна знизити цінність конкурентної переваги;
- стійкість до втрати переваги за рахунок його копіювання конкурентів, в
туризмі це зазвичай стосується туристських ресурсів і створення аналогічної
туристської інфраструктури [3, с.95].
Тимчасові (періодичні) конкурентні переваги в туризмі пов'язані з
існуванням сезонності. Наприклад, в зимовий період різко зростають
конкурентні переваги тих країн, які мають гірськолижні курорти, а в літній
період посилюються переваги країн, що спеціалізуються на пляжному
відпочинку.
Разові конкурентні переваги існують у вельми обмежений проміжок часу і
можуть формуватися цілеспрямовано або з'являтися стихійно. До таких
конкурентних переваг відноситься подієвий туризм, участь країн у великих
заходах, що дозволяє цілеспрямовано сформувати туристський потік. Стихійно
з'являються конкурентні сили можуть формувати як конкурентні переваги, так і
конкурентні слабкості.
До абсолютних переваг віднесені такі, які існують тільки у одного єдиного
суб'єкта туристського ринку і не можуть бути відтворені або ніколи, або в
доступному для огляду в майбутньому іншими учасниками туристичного
ринку. Ці переваги унікальні і можуть бути абсолютними або якийсь тривалий
період часу, або постійно. У туризмі до абсолютних переваг віднесено
унікальні туристичні ресурси, які відтворити неможливо, особливі події та ін.
Абсолютні конкурентні переваги можуть бути відносно недовгими і
обмежуватися, наприклад, періодом проведення всесвітнього заходу [3, с.110].
Відносні конкурентні переваги можуть бути відтворені конкурентами,
тому

зазвичай

вони

існують

нетривалий

період

часу.

Виділяються

важковідтворювані конкурентні переваги, які вимагають істотних фінансових
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витрат і тривалого часу, наприклад, створення туристичної інфраструктури.
Легко досяжні конкурентні переваги можуть відносно швидко повторюватися
конкурентами.
Наприклад, на мікрорівні підвищені комісійні для турагентів або цінові
знижки, надані турагентами туристам, можуть розглядатися як відносні
конкурентні переваги, які легко можуть повторити конкуренти, що і
відбувається в даний час на туристичному ринку, приводячи до негативного
явища демпінгування в туризмі.
До критичних конкурентних переваг віднесені ті, які визначають виграш в
конкуренції і забезпечують конкурентний успіх, наприклад, наявність
унікального туристичного ресурсу, близькість туристської дестинації до
постійного місця проживання туриста, якщо мова йде про короткострокові
подорожі [4, с.216]. Для готелів критичною конкурентною перевагою при
інших рівних умовах завжди є його місце розташування. Наявність несуттєвих
конкурентних переваг не є визначальним в конкурентній боротьбі, наприклад,
наявність незатребуваних туристських ресурсів в Україні можна розглядати як
несуттєву конкурентну перевагу, тому що ці ресурси не включені в туристський
кругообіг і є потенційними перевагами.
До

матеріальних

переваг

віднесені

туристські

ресурси,

ступінь

розвиненості туристської інфраструктури, а до нематеріальних – наявність
необхідного рівня знань у потенційних туристів про туристські дестинації, її
імідж,

який

також

формують

туристську

привабливість.

Формування

інформаційного супроводу туристського ресурсу надає йому нову якість.
Несуттєві конкурентні переваги можна перетворити в критичному шляху
додавання інформаційної складової.
Реальні конкурентні переваги породжені тактичними факторами, за якими
переваги вже існують або будуть створені в найближчий період (не більше
року). Потенційні конкурентні переваги розглядаються

з точки

зору

стратегічних факторів, за якими можна перевершити конкурентів після
виконання в перспективі конкретних умов [5, с.115].
104

Первинні конкурентні переваги в туризмі включають існуючі туристські
ресурси, які для отримання конкурентного успіху треба правильно і ефективно
використовувати. Вторинні конкурентні переваги вимагають певних витрат для
їх створення, наприклад, додаткова туристська інфраструктура.
Визначальний параметр при формуванні туристичних потоків в дестинації
є її привабливістю для туристів, яку необхідно оцінити і врахувати при аналізі
конкурентоспроможності.

Це

пропонується

здійснювати

за

допомогою

розробленої моделі оцінки привабливості туристської дестинації, яка враховує
різноманітні критерії і характеристики туристської привабливості.
Важливими чинниками при виборі туристом дестинації є наявність
необхідної інформації про дестинації, а генерація повторного туристського
потоку багато в чому залежить від якості сервісу і лояльності місцевого
населення до туристів. Серед стратегічних конкурентних переваг з точки зору
розвитку внутрішнього і в'їзного туризму особливо виділені фактори впливу
місцевого населення на формування конкурентоспроможності туристської
дестинації і підвищення якості підготовки кадрів у сфері туризму. В основу
лояльності місцевого населення до туристів повинні бути покладені,
насамперед,

економічні

причини.

Висока

залежність

якості

наданих

туристських послуг від лояльності місцевого населення повинна враховуватися
при оцінці конкурентоспроможності туристської дестинації.
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C.С. Гульбова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ У
МІСТІ ХМІЛЬНИК
Сьогодні готельне господарство стає все більш прибутковою справою, і
будівництво готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей.
Сучасний готель покликаний створити найбільш комфортабельні умови для
гостя. У місті Хмільник добрі передумови для розвитку готельноресторанного господарства, що зумовлено сприятливими географічними та
соціально-економічними чинниками.
Ключові слова: відпочинок, послуги, гостинність, туризм, оздоровлення,
якісний сервіс, обслуговування.
Постановка проблеми. Сьогодні в умовах проведення децентралізації та
інших реформ, кожне містечко України буде мати стільки коштів на свої
потреби скільки власними силами зможе заробити. Тому при розгляді такої
мальовничої та цілющої здравниці як Хмільник велику ставку потрібно робити
на відпочинок та розвиток готельно-ресторанних послуг. Щорічно місто
відвідують тисячі туристів, які прагнуть не лише насолодитися красою міста,
але й відвідати смачну кухню, відпочити у зручному номері, тому варто
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ретельно дослідити насичення ринку готельно-ресторанних послуг закладами
харчування. Враховуючи наявний в регіоні природний, економічний, науковий і
технічний потенціал, його історичні та географічні особливості, стратегічна
мета перспективного розвитку території полягає в тому, щоб на основі
оптимального використання природних, матеріально-технічних, трудових,
інтелектуальних ресурсів створити ефективну економічну систему ринкового
типу, яка забезпечить матеріальний добробут населення та економічну безпеку
краю [4].
Метою роботи є маркетингове дослідження ринку послуг готельного та
ресторанного господарства у м. Хмільник Вінницької області.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням особливостей
розвитку

підприємств

готельно-ресторанного

бізнесу

займались

А. О. Аветисова, В. А. Антонова, О.А.Борисюк, М.П.Денисенко, В.М. Момот,
О.В.Литвиненко, Г.Т. П'ятницька, А. І. Усіна, та інші. У своїх роботах автори
розглядають особливості розвитку конкуренції в галузі ресторанного бізнесу,
вивчають шляхи та механізми досягнення конкурентних переваг, особливості
управління якістю послуг на підприємствах ресторанного господарства,
висвітлюють проблеми та можливі способи їх подолання для забезпечення
належних умов зростання суб'єктів господарювання, що спеціалізуються на
наданні послуг [1].
Хмільник – місто-курорт державного значення у Вінницькій області,
розташоване в північно-східній частині Поділля. Важливою ознакою міста є
оздоровчі фактори такі як: помірний м‘який клімат з теплою зимою та
сонячним літом, мінеральні радонові води які не мають аналогів серед відомих
мінеральних вод, чистим прозорим повітрям без вмісту шкідливих викидів,
наявністю водойм (річки Південний Буг, Хвоса та озер) і розташування міста в
зоні змішаного лісового масиву.
У місті представлено 8 здравниць:
медичний реабілітаційний центр залізничників на 400 місць;
обласна фізіотерапевтична лікарня на 200 місць;
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центральний військовий клінічний санаторії на 350 місць;
медичний реабілітаційний центр «Південний Буг» на 170 місць;
ТОВ «Санаторій «Березовий гай» на 80 місць;
ТОВ «Санаторій Поділля» на 610 місць;
санаторій « Радон» ;
клінічний санаторій «Хмільник» на 840 місць.
Щорічно на курорті Хмільник оздоровлюється близько 45 тисяч громадян.
Запаси бальнеологічних ресурсів дозволяють щорічно приймати до 80 тисяч
громадян. Розглядаючи готелі міста ми бачимо лише три готелі.
Готель «Лелека» розташована при в'їзді в Хмільник у лісі, неподалік від
основних санаторіїв курорту, таких як: Хмільник, Поділля. Номерний фонд
готелю складається з 8 комфортабельних одно та двокімнатних номерів, з усіма
зручностями.

Готельний

комплекс

може

одночасно

прийняти

до

20

постояльців. Перевагами цього готелю є розташування у тихій частині міста, де
чисто, спокійно, поруч ліс. Недоліками ж є далека відстань від зупинки
міського транспорту, дістатись можна лише власним авто або ж службою таксі.
Також поруч жодного магазину та банкомату. Слід згадати і про матеріальне
забезпечення номерів, яке давно застаріле, потребує ремонту.
Готель «Де Люкс» розташований у центральній частині міста Хмільник.
Гостям пропонується бар, міні-маркет і номери з безкоштовним Wi-Fi. Кожен
номер

готелю

обладнаний

телевізором

із

кабельними

каналами

та

холодильником. Їхні ванні кімнати з душем укомплектовано феном і
безкоштовними туалетно-косметичними засобами. Також до послуг гостей
письмовий стіл. Загалом є все необхідне для якісного перебування та
відпочинку. Всього у готелі 44 місця різної категорії :стандарт категорії А,
стандарт категорії В, люкс. Працює готель цілодобово та круглий рік. Також
при закладі функціонує суші бар з режимом роботи з 11:00 до 22:00. Що до
переваг, то їх тут багато, а саме: розташування у центральній частині міста, але
не в першій лінії від магістральної догори; до зупинки громадського транспорту
та каси продажу квитків не більше 200 метрів; поруч є аптеки, банкомати,
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відділення «Ощадбанку» та «Приватбанку» ; невеликий ринок продовольчих та
непродовольчих товарів. Великою перевагою є грамотна цінова політика
готелю, адже це перше, на що звертає увагу майбутній постоялець. Мінімальна
ціна номеру 250 грн., а максимальна до 500 грн. за добу. Готель «Де Люкс»
відносно недавно працює, тому інтер‘єр сучасний гармонійний, меблі,
оснащення номерів нове і ще не потребує значних затрат на ремонт. Заклад є
новою спорудою зведений 4 роки тому. Серед усіх інших готелів міста готель
має власний сайт на якому з легкістю можна дізнатись всю інформацію,
подивитись фото номерів, маршрут як дістатися та забронювати номер.
Недоліками є відсутність озеленення та місця для відпочинку, шум, що долинає
із суші-бару, краєвид з вікна бажає кращого.
Готель

«Візит»

знаходиться

в

центрі

міста

Хмільник,

навпроти

супермаркету «Сільпо». До Ваших послуг відносно недорогий ресторан
української кухні, який знаходиться на першому поверсі і може прийняти до
200 відвідувачів. В підвальному приміщенні розташований кафе – бар. В готелі
всі номери обладнані зручностями: душем з гарячою водою, зручними меблями
, телевізором, холодильником, швидкісним безкоштовним Wi-Fi. Ціни за
двомісний номер 250 грн., а за номер люкс 400 грн. Сніданок у ціну не входить.
У готелі дуже маленькі номери, хоча є все необхідне для проживання але
складається враження нестачі простору, двом людям важко розминутись у
кімнаті. Погано і те, що при готелі великий ресторан, тому що на вихідні дні
тут зазвичай святкують весілля ,а також дні народження .Шум від музики і
веселощів долинає аж до закінчення гулянь. Чимало відзначають і дні
народження та інші урочистості. Хоча з іншої сторони готують тут смачно, що
підтверджується популярністю ресторану. Поруч з готелем торговий центр, на
першому поверсі якого супермаркет а на другому бутіки одягу, взуття ,
ювелірні крамнички, магазини електроніки. Неподалік аптека, зупинка міських
маршруток за 300 метрів. Готель розташований близько до дороги і території
для відпочинку взагалі немає, але за 200 метрів від нього розташований
санаторій з величезною площею парку, озерами, хвойним лісом, тому
прогулятися ідуть туди.
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Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани
повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму
сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Ресторанний бізнес в
Україні стрімко розвивається: середній клас все частіше віддає перевагу
харчуванню в ресторанних закладах. Підсумовуючи вище зазначене, необхідно
сказати, що лише розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельноресторанного бізнесу, мінімальне втручання держави, налагодження системи
постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом розвиток
готельно-ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, інвестиції та
жорстка конкуренція - збільшення рівня її глобальної та регіональної
конкурентоспроможності [3, c. 165].
Послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом
обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг швидко
розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором туристичної
діяльності. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, заклади ресторанного
господарства є візитною карткою гостинності кожного міста та й усієї України,
популярною формою проведення дозвілля та спілкування, ознакою престижу і
добробуту.
В травні 2011 року місто визнали курортом державного значення. Саме
тому в Хмільник приїжджають багато учених, лікарів, професорів, які
проводять різноманітні конференції, засідання на яких розглядають питання
щодо природного потенціалу міста та використання природних ресурсів для
оздоровлення,і також місто відвідує велика кількість туристів які прагнуть
оздоровитися, проте їх не задовільняють умови проживання у здравницях в
яких вони проходять процедури. Для гостей міста має місце необхідність
вибору

готельного

підприємства

для

комфортного

проживання

та

обслуговування а також для харчування та відпочинку. Таким чином,
враховуючи дані, наведені вище можна виокремити наступний сегмент
потенційних споживачів які будуть користуватись готельно-ресторанними
послугами:
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- гості міста, які перебувають у відрядженні;
- учасники з‘їздів та конференцій;
- підприємці у справах;
- місцеві жителі та мешканці прилеглих територій;
- гості Хмільника, які приїжджають оздоровитись, але не проживають і не
харчуються в здравницях;
- туристи що проїжають через місто, адже із західної України до столиці
більшість їде саме через Хмільник.
На підприємствах ресторанного господарства основним критерієм є
культура обслуговування, від неї залежить настрій, всіх хто користується їх
послугами. Асортимент і якість товарів також є визначним чинником при
оцінці підприємства. Особливим чинником є надання додаткових послуг, таких
як: доставка обідів на будинок; обслуговування торжеств вдома; прийом
замовлень на виготовлення кондитерських і борошняних виробів. Культура
обслуговування в ресторанах залежить не тільки від фінансового положення
ресторану, в першу чергу приємну атмосферу створюють метрдотелі і
офіціанти.
Сьогодні у місті чимало ресторанів, кафе, барів, піцерія, суші-бар. У всіх є
свої прихильники і незадоволені відвідувачі, переваги і недоліки. Дослідимо
заклади громадського харчування функціонують на території Хмільника.
Результати моніторингу наведено в таблиці 1. Зваженість і відповідність
показників «ціна» та «якість» умовно оцінюємо за десятибальною шкалою.
Аналіз таблиці 1 показав, що функціонуючі заклади ресторанного
господарства надають послуги харчування та відпочинку на високому рівні.
Заклади вражають майстерністю приготування страв європейської, української
та італійської кухні. Інтер‘єр ресторанів, декоративні елементи, форма
обслуговуючого

персоналу

Висококваліфікований

персонал

відповідають
досконало

знає

загальній
меню

та

концепції.
технологію

приготування страв, має охайний зовнішній вигляд. Ресторани відповідають
класу до якого вони відносяться. Додатково за окрему плату також надаються
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послуги організації банкету, виїзного обслуговування, доставка страв додому.
Окрім ресторанів на території досліджуваного району функціонує піцерія,
особливістю якої є приготування страв за рецептами, які гості самі пропонують.
Цінова політика закладів є досить високою та недоступна для середнього рівня
достатку.
Таблиця 1
Характеристика ринку ресторанного бізнесу міста Хмільника
Кількість

Літній

місць

майданчик

ресторан

200

_

центр

9/9

Оазис

ресторан

130

_

в місті

9/9

Маестро

ресторан

40

+

Центр

10/9

Лісний

ресторан

110

_

кінцева зупинка

8/7

Ольгерд

ресторан

60

_

в місті

6/5

Ковбой

ресторан

45

_

в місті

9/9

Еталон

ресторан

120

+

в місті

9/8

Лелека

ресторан

100

+

кінцева зупинка

8/7

Ягуар

ресторан

30

+

кінцева зупинка

10/8

Дежавю

кафе

25

+

кінцева зупинка

9/8

Віктан

кафе

20

_

кінцева зупинка

10/8

Малібу

клуб

45

+

Центр

8/7

Кафе

кафе

30

+

Центр

9/9

Суші-бар

суші- бар

30

_

Центр

10/9

піцерія

45

+

в місті

9/9

Назва закладу

Клас

Візит

Ньюйорк-СтрітПіцца

Віддаленість

Ціна/
якість

Фаворитами є ресторани «Візит», «Оазис», «Маестро», «Ковбой». Гарні
показники у кафе та піцерії. Основними перевагами їх є доступність, хороша
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якість за відносно невеликі кошти, близькість розташування, а також хороші
відгуки клієнтів, що підкреслює репутацію закладів. Аутсайдерами стали
заклади, що розташовані на окраїні міста, адже після 21:00 муніципальні
маршрутки припиняють свій рух і дістатись кудись можна лише на «таксі».
Завищена

цінова

політика

закладів

і

спрямованість

переважно

на

відпочиваючих у прилеглих санаторіях теж їхні слабкі місця.
Окрім туристів потенційними гостями закладів харчування є жителі
мікрорайону, працівники установ, що там функціонують, учні та студенти
навколишніх навчальних закладів. Враховуючи це, варто зазначити, що ринок
послуг ресторанного господарства контингент місцевого населення варто
забезпечити ринок закладами харчування, які б мали доступну цінову політику.
Крім того, слід звернути увагу на те, що дуже мало ресторанів чи кафе які
пригощали б українською кухнею та розробляли концепцію свого закладу в
цьому стилі.
Отже, на основі аналізу діючих закладів готельного та ресторанного
бізнесу м. Хмільник було визначено, що не всі заклади спроможні
задовольнити потреби потенційних споживачів послуг. Тому доцільним є
побудова закладів готельно-ресторанного бізнесу, які були б орієнтовані на
споживача із середнім рівнем достатку, студентів та постійних гостей. Для
підвищення попиту варто розробити концепцію закладу у традиційному
українському стилі, що не залишить байдужим жодного гостя. Слід
удосконалюватись, використовувати нові досягнення у галузі реклами,
маркетингу, гостинності.
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Н.О. Дзісь
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МІСТА ЛЬВОВА
В статті досліджено перспективи розвитку туристичної сфери міста Львова
з позицій планування в ньому туристичної діяльності. Оцінка потенціалу
дозволить розширити можливості організації дозвілля, відпочинку та
оздоровлення населення. Відображено культурно-історичну та духовну
спадщину Львова. В ході роботи проаналізовано туристичний потенціал
регіону, що дозволило прийняти оптимальні рішення для розвитку міста
Львова у світовому туристичному процесі.
Ключові слова: туристичний потенціал, оцінка туристичних можливостей,
фактори розвитку, культурно-історичні ресурси, інтенсифікація потенціалу,
перспективні туристичні території.
Постановка проблеми. Львів із впевненістю можна назвати туристичною
столицею України. Щодня місто вітає тисячі туристів з різних куточків світу.
Не лише багата історія та чудова архітектура приваблюють гостей звідусіль.
Неповторний дух міста творить про його насичене мистецьке життя, особливо
патріотичний характер його мешканців, а також чаруючий запах кави, який
відчутно із затишних кав'ярень Львова.
Львів – одне з небагатьох українських міст, яке почало успішно крокувати
у визначенні і реалізації своїх стратегічних цілей. У Львові здійснювалися
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неодноразові спроби написання стратегічно-програмних документів міста та
окремих галузей його життєдіяльності. Їх авторами та ініціаторами були владні
структури, громадські організації, науково - дослідні установи, освітні заклади
та просто небайдужі ініціативні мешканці міста. На жаль, деякі з них так і не
були реалізовані і залишилися лише деклараціями [7].
Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих
галузей світового господарства і розглядається і як самостійний вид
економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс.
Дослідженням проблем туристичної діяльності, її впливу на розвиток
регіонів, займалися ряд вчених, серед яких: О. Амоша, М. Багров, І. Бережна,
В. Гаворецький, П. Гудзь, А. Дембський, М. Долішній, В. Євдокименко,
А.Єфремов та ін. Проте на сьогодні концептуальні основи формування
напрямів діяльності туристичної сфери в регіоні Львова є суперечливими та
розроблені недостатньо, при формуванні довгострокових програм їх розвитку
враховуються не повною мірою, що не дозволяє на практиці здійснювати
цілеспрямоване планування розвитку туризму на окремих територіях.
Метою написання даного дослідження є окреслення перспектив розвитку
туристичної сфери в м. Львів з урахуванням специфічних особливостей його
ресурсної бази та особливостей функціонування.
Виклад основного матеріалу. Львів – це місто багатовікової історії,
розмаїтої культури, високого мистецтва, розвинутої науки, освіти, спорту,
промисловості, а головне - щедрих, щирих і працьовитих людей. Архітектурні
пам'ятки і археологічні знахідки, музеї і галереї, театри і концертні зали,
національні традиції і обряди, ділова активність і зручні шляхи сполучення –
все це робить Львів містом туризму. Місто з унікальними пам‘ятками,
розташоване в регіоні рідкісних екологічно чистих природно-кліматичних
умов, претендує на набуття статусу туристичного центру світового значення.
Культурно-історична та духовна спадщина Львова збереглась значно
краще, ніж у будь-яких інших регіонах України, її необхідно не лише берегти
для майбутніх поколінь, а й використовувати як значний туристичний ресурс.
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Саме у Львові можна стати учасником відроджених традицій поколінь,
пережити почуття причетності з ними.
Виявлення наявного туристичного потенціалу не є складним завданням,
тому що на сучасному етапі практично для будь-якої території, яка вже освоєна,
є перелік пам'яток історії й культури, природних об'єктів, що охороняються,
докладні відомості про об'єкти соціально-культурної сфери – музеї, готелі,
ресторани, санаторії і бази відпочинку тощо. У центрі міста Львів
сконцентровано основна кількість закладів харчування [8].
До регіонів України, туристичний потенціал яких може бути визнаний
відносно

високим,

можна

віднести

лише

Чорноморське

узбережжя,

Карпатський регіон та міста Київ та Львів. Аналіз туристичних потоків у
Львівській області проаналізовано у таблиці 1.
Таблиця 1
Туристичні потоки у Львівській області
Рік

Кількість

Із загальної кількості туристів

туристів,

іноземні

туристи-

внутрішні

обслугованих

туристи

громадяни

туристи

суб'єктами

України, які

туристичної

виїжджали за

діяльності –

кордон

Кількість
екскурсантів

усього
2013

188520

16162

131530

40828

22184

2014

92128

2015

61465

28648

26901

2015

112472

3057

60830

48585

15002

Відповідно до таблиці туристичних потоків у Львівській області можна
стверджувати, що кількість туристів, обслугованих суб'єктами туристичної
діяльності у 2015 році зменшилась порівняно з 2013 роком на 40%,
безпосередньо, іноземних туристів зменшилось на 81%, туристи-громадяни
України – на 53%, а частка внутрішніх туристів зросла на 15%. Кількість
екскурсантів у 2014 становить найбільшу кількість порівняно з 2013 і 2015
роками. Отже, спостерігається тенденція до зменшення кількості туристичних
потоків у 2015 році.
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Визначення перспектив туристичної індустрії в тому або іншому регіоні
передбачає виділення факторів, що впливають на розвиток регіонального
туризму. До числа зовнішніх факторів відносяться економічні й фінансові:
поліпшення (погіршення) економічної й фінансової ситуації, збільшення
(зниження) персонального доходу, висока (низька) туристська активність,
зростання (зниження) частки засобів на покриття витрат на туризм і подорожі.
До соціально-економічних факторів, що впливають на збільшення
масштабів регіонального туризму, відноситься підвищення рівня освіти,
культури, естетичних потреб населення. Крім того, до зовнішніх факторів
відносяться зміни політичного й правового регулювання; технологічні зміни:
розвиток транспортної інфраструктури й торгівлі, а також зміна умов безпеки
подорожей.
Внутрішні фактори – це фактори, що впливають безпосередньо в сфері
регіонального туризму. До них відносяться матеріально – технічні фактори, що
мають найважливіше значення для розвитку туризму в регіоні. Головні з них
пов'язані з розвитком засобів розміщення, транспорту, підприємств
громадського харчування, рекреаційної сфери, роздрібної торгівлі тощо [1].
До внутрішніх факторів відносяться також фактори туристського ринку:
процеси попиту, пропозиції й поширення попиту на туризм;
зростання ролі сегментації ринку;
зростання ролі засобів масової інформації й зв'язків
громадськістю в просуванні, рекламі й реалізації туристичних продуктів;

із

зростання ролі приватного туристського бізнесу.
До стримуючих факторів, що негативно впливають на розвиток
регіонального
туризму,
відносяться:
кризи,
зростання
зовнішньої
заборгованості, політична нестабільність, зростання цін на предмети
споживання, безробіття, страйки, криміногенна обстановка, фінансова
нестабільність, скорочення обсягів особистого споживання, неблагополуччя
екологічної ситуації, банкрутство туристських фірм, жорсткість туристських
формальностей, невиконання туристичними фірмами своїх зобов'язань тощо.
Особливе місце серед факторів, що впливають на розвиток туризму, займає
фактор сезонності. Залежно від сезону обсяг туристської діяльності може мати
більші коливання [4].
Хоча Львів однозначно має потенціал стати рушієм економічного
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зростання в Україні, місту потрібно перш за все усунути певні суттєві бар‘єри,
які гальмують його розвиток. З одного боку, малий і середній бізнес, на якому
базується економіка міста, послабив негативний вплив теперішньої економічної
кризи завдяки диверсифікації, але з іншого боку, така структура економіки
зумовлює відсутність великого капіталу та обмежує інноваційний та
інвестиційний потенціал Львова. На сьогоднішній момент серед дій,
направлених на реалізацію стратегії конкурентоспроможності, місто велику
увагу приділяє якраз інноваційному та інвестиційному розвитку.
Актуальною проблемою залишається висока частка тіньової економіки в
місті (до 80%), яку живлять непрозорі регуляторні та податкові процедури.

Ключові бар'єри
для розвитку
Львова

економічні

соціальні

бар'єри для
управління містом

Нестача інновацій
великого капіталу

Відтік інтелекту

Обмеження
довготермінового
планування

тіньова економіка

Нестача якісних
послуг для
мешканців міста

Обтяжлива та
неефективна
податкова система

Відсутність
великого капіталу

Корупція і
бюрократія

Нестача свободи в
прийнятті рішень
у місті

Рис.1.Ключові бар'єри для розвитку Львова
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Велика

частка

тіньової

економіки

призводить

до

знецінення

інфраструктури міста, зокрема доріг, громадського транспорту, а також
негативно відбивається на якості міських послуг, таких як соціальний захист,
охорона здоров‘я, освіта (рис. 1).
Серед бар'єрів, що перешкоджають розвитку міста, можна виділити три
основні групи: економічні, соціальні та бар'єри для управління містом.
Висновки. Оцінки туристичного потенціалу міста Львова дозволяє виявити
регіони для яких туризм має всі шанси стати пріоритетною сферою діяльності.
За умов вкладання порівняно невеликих витрат, він даватиме швидкий
прибуток, вирішатиме проблеми зайнятості населення, сприятиме зростанню
регіональної економіки. При цьому використання власного туристичного
потенціалу для реабілітації трудових ресурсів та населення в цілому, зробить
цей процес більш системним та територіально і фінансово доступним.
Туризм є вагомим джерелом створення робочих місць, і це одна з
небагатьох галузей економіки, де залучення нових технологій не призводить до
скорочення працюючого персоналу. Це має важливе значення, оскільки,
поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну напругу в
суспільстві. Крім того,світовий досвід показує,що індустрію туризму можна
розвивати і в період економічних криз, що має важливе значення для країн
Європи.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЛЬВОВА: ІСТОРИЧНІ
ПЕРЕДУМОВИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Проаналізовано історичні та соціально-економічні передумови виникнення
перших готелів у Львові. Охарактеризовано кількісні та функціональні
показники впливу упродовж сучасного розвитку готельного господарства.
Виявлено значний вплив соціально-економічного та політичного чинників на
зміну готельних підприємств. Найбільшу увагу зосереджено на вивченні
сучасного стану ринку готельних послуг Львова – структурі, формі організації,
типах

підприємств,

проблемах

категоризації,

економічних

показниках.

Виявлено основні проблеми й обґрунтовано напрями розвитку готельного
господарства Львова.
Ключові слова: готельне господарство, інфраструктура туристів, готельні
підприємства, готель, тип готелів, стратегія розвитку.
Постановка проблеми. Для розвитку готельного господарства Львова
характерна помітна тенденційність в Україні, зумовлена особливостями історії,
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політичного,

економічного

потенціалом

міста.

Ці

розвитку,

процеси

демографічним

зумовлюють

та

регіональним

необхідність

наукового

обґрунтування адекватних сучасному стану перспективних напрямів розвитку.
Згідно з аналізом останніх досліджень, розвиток готельного господарства
України, окремих її регіонів, відображений у працях М. Бондаренко [1], К.
Єсіпової [2], Ю. Опанащук [3], Т. Ткаченко [6] та інших авторів. У них
проаналізовано стан і перспективи розвитку ринку готельного господарства,
принципи його регулювання. Водночас у сучасних економічних умовах
проблеми координації на рівні кожного регіону потребують детальнішого
дослідження.
Метою

написання

даної

статті

є

аналіз

чинників

формування,

особливостей сучасного стану та поглиблене вивчення стратегічних напрямків
розвитку готельного господарства Львова.
Виклад основного матеріалу. Історичні особливості розвитку Львова
зумовили появу в місті перших в Україні готельних підприємств, а також
найбільш інтенсивний їхній розвиток, формування автентичного стилю
обслуговування.
Становлення готельного господарства як самостійної галузі економіки
Львова відбулось наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. В австрійський період
історії міста, у 1785 р., на місці сучасного Музею етнографії та художнього
промислу підприємець Й. Прешель відкрив перший в Україні готель «Під
римським цезарем». Уже на початку ХХ ст. у місті функціонувало 48 готелів,
найкращі з них облаштовували на зразок європейських: водопровід, телефон,
електричне освітлення, інтер‘єр оформлений оригінальною ліпниною, у
багатьох готелях в оздобленні використовували дорогі матеріали – мармур,
червоне дерево, кольорові метали та ін. У період Радянського Союзу
міжнародні зв‘язки, насамперед між країнами Східної Європи, зумовили
розбудову інфраструктури для міжнародного туризму.
Однією з найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає її
реальний потенціал, є готельне господарство. Упродовж 2015 року послугами
121

колективних засобів розміщування скористалися 715,3 тис. осіб, у тому числі у
готелях та аналогічних засобах розміщення зупинялися 591,3 тис. приїжджих, у
спеціалізованих

засобах

(санаторіях,

пансіонатах,

базах

відпочинку)

оздоровилось 124 тис. осіб. Крім того, послугами зеленого туризму
скористалися 2,2 тис. осіб. Десяту частину приїжджих (75,4 тис. осіб)
становили іноземні громадяни, з них 63,7 тис. розміщувалися у готельних
закладах, 11,7 тис. обслуговувались санаторно-курортними закладами. [3]
У 2015 році на Львівщині діяли 273 готелі та аналогічні заклади
розміщування. Із загальної кількості готельних закладів 164 – готелі, 40 –
мотелів, 58 – туристичних баз та інших засобів розміщування. Необхідно
зауважити, що зі 164 готелів – 46 є категорованими, з них: п‘ятизіркових – 2,
чотиризіркових – 10, тризіркових – 28, двозіркових – 6. Розподіл розміщених у
колективних засобах розміщування за містами та районами у 2015 році
зображено на рисунку 1. [3]
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Рис.1. Розподіл розміщених у колективних засобах розміщування за
містами та районами у 2015 році
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Доходи готельних та аналогічних засобів розміщування від надання послуг
з проживання у 2015 році становили 842,4 млн. грн, а спеціалізованих засобах
розміщування – 542,6 млн. грн. Найбільша кількість іноземних громадян, яких
обслуговували в готелях та аналогічних засобах розміщування, прибули з
Польщі – 15,2 тис., Туреччини – 6,5 тис., Німеччини – 6,1 тис. осіб. Серед
оздоровлених іноземців у санаторно-курортних закладах, в основному,
громадяни з Білорусі – 3,3 тис., Молдови – 3 тис., Азербайджану – 2,4 тис. та
Росії – 1,4 тис. осіб.
Місткість готелів та аналогічних засобів розміщування становила 17,8 тис.
місць, номерний фонд налічував 8,5 тис. номерів. Спеціалізованих засобів
розміщування налічувалось 58 одиниць, а саме 38 санаторіїв, 5 дитячих
санаторіїв, 2 пансіонати з лікуванням, 4 пансіонати відпочинку та 9 баз
відпочинку. У цих закладах налічувалось 15,9 тис. місць. Із загальної кількості
розміщених осіб у спеціалізованих засобах розміщування (124 тис.) – 13 тис.
становили діти у віці 0-17 років, з яких 41,1% – оздоровлені у червні-серпні. [3]
Сьогодні готельне господарство Львова – ключова складова туристичної
індустрії міста, відображає її реальний потенціал в Україні. Готельне
господарство

міста

представлене

закладами

для

відпочинку

короткотермінового проживання різних типів, категорій, форми власності,
здатне найліпше у державі забезпечити попит гостей. Основу бази формують
готелі, хостели та аналогічні підприємства розміщення – мотелі, кемпінги на
околицях міста, а також приватні апартаменти квартирного типу [6].
Львівщина є одним із найбільш привабливих туристичних регіонів, адже
володіє сприятливими кліматичними умовами, значним природно - ресурсним
потенціалом, багатою історико-культурною спадщиною. Упродовж 2015 року в
області діяв 221 суб‘єкт туристичної діяльності, серед них 62% – підприємстваюридичні особи та 38% – фізичні особи-підприємці. Із загальної кількості
туристичних підприємств 52 – туроператори, 134 – турагенти, 35 – займались
тільки екскурсійною діяльністю.
Послугами суб‘єктів туристичної діяльності Львівщини у 2015 році
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скористалися 112,5 тис. осіб, що на 22,1% більше, ніж у 2014 році. Серед них
97,3% склали громадяни України і 2,7 % – громадяни інших країн. Країнами –
лідерами з приймання наших туристів стали: Болгарія, Єгипет, Туреччина,
Польща, Греція, Угорщина, Словаччина, Австрія, Чорногорія.
У 2015 році туристичними підприємствами Львівщини надано послуги
іноземним туристам із 34 країн світу, серед них переважали туристи з
Азербайджану – 1164 особи, Білорусії – 514 осіб, Німеччини – 506 осіб,
Республіки Молдови – 270 осіб. Поїздками туристів – громадян України у
межах держави було охоплено 48,6 тис. осіб, або 43,2% від загальної кількості
обслужених туристів.
Найбільш

популярною

метою

туристично-екскурсійних

подорожей

залишається дозвілля і відпочинок. З такою метою у 2015 році подорожувало
86,2 тис. туристів. Важливим видом туризму протягом останніх років була
екскурсійна діяльність: у 2015 році суб‘єктами туристичної діяльності надано
туристичних послуг 15,0 тис. екскурсантам. [3]
Серед новітніх тенденцій розвитку готельного ринку Львова – поява
перших корпоративних форм організації – міжнародних та національних
операторів.
Прогнози та надії щодо виходу на готельний ринок Львова інших
міжнародних готельних операторів є лише обнадійливими. Львів сьогодні –
найпотужніший

туристичний

центр

України,

проте

не

ділового,

а

відпочинкового профілю.
Максимальне залучення зовнішніх експертів, управлінців міської ради і
представників громадськості дозволяє запобігти проявленню слабких сторін
кожного з підходів і дозволяє використати всі джерела інформації та переваги
всіх зазначених вище підходів (рис. 2).
Відповідно до цієї моделі місцева влада у формуванні муніципальної
стратегії розвитку повинна будувати свої дії виключно на побажаннях
громадськості. Такий підхід у стратегічному розвитку міст з різного типу
інноваціями широко використовується у багатьох містах світу.
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Однією з найвагоміших характеристик якості діяльності готельних
підприємств є рівень комфорту, що ідентифікують з категорією готелю.
Критерієм

визначення

певної

категорії

(зірки)

є

комплекс

якісних

характеристик, згідно з національним стандартом «Послуги туристичні.
Класифікація готелів», охоплює характеристику приміщень будівлі, рівень та
обсяг послуг, кваліфікацію персоналу та ін.
Згідно з економічними показниками діяльності, готельні підприємства
Львова можна диференціювати на три сегменти якості послуг і цінові категорії:
- готелі високої якості сервісу і цінового сегмента (чотири–п‘ять зірок);
- готелі середньої якості сервісу і ціни послуг (три зірки);
- готелі низької якості сервісу і ціни послуг (одна–дві зірки, без категорії).
Джерела інформації
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Рис.2. Джерела інформації
Зміцнення конкурентних позицій на ринку серед бюджетних готелів
останніми десятиріччями відбулось унаслідок будівництва та реконструкції
частини підприємств, поліпшення якості номерів – збільшення кількості
номерів категорії «люкс», «напівлюкс».
Попит на готельні послуги у Львові формують туристи, які прибувають з
культурно-пізнавальною метою, тому порівняно з іншими містами в Україні
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заповнення готелів більш рівномірне впродовж тижня – у будні дні – 60–80%, у
вихідні – 30–40%, та впродовж року. Попит на готельні послуги українських та
іноземних туристів стійкими темпами постійно збільшується [5].
Львів – це особливий історичний та культурний феномен. Це простір, в
якому мешканці мають можливість потенційно брати участь у будь-якій
діяльності, що існує в межах простору міста. Враховуючи те, що
відповідальність

за

майбутній

стан

міст

перейшла

від

держави

до

муніципальної влади, остання повинна оволодіти сучасним інструментарієм
побудови стратегії розвитку міста.
Щодо специфіки, то молодіжні готелі Львова орієнтуються головно на
осіб, які прибувають з метою відпочинку, найчастіше в складі невеликих груп
(двох – п‘яти осіб, віком 20–30 років). За видом занять це студенти, працівники
приватних компаній. Серед гостей найбільше українців – 40 %, головно зі
Східної та Центральної України, поляків – 20%, росіян – 15%, білорусів – 10%,
решта – німці, чехи, американці, гості з інших країн. Українці прибувають для
відпочинку, менше – з діловою метою, іноземці – винятково з туристичною
метою.
Висновки. Отже, на найближчу перспективу можна прогнозувати такі
тенденції розвитку готельного господарства Львова ׃
- посилення інтересу інвесторів до сегмента бюджетних готелів;
- посилення конкуренції серед готелів люкс-класу (чотири–п‘ять зірок) і
зниження показників доходів у зв‘язку зі значним обсягом нової пропозиції,
сформованої останніми роками;
- посилення конкуренції готелів на ринку міста до малих форм
розміщення
– міні-готелів, приватних апартаментів, у зв‘язку зі збільшенням обсягу
пропозиції та поліпшення якості послуг;
- поглиблення форм організації готельного ринку зі збільшенням частки
міжнародних та національних готельних операторів;
- посилення кооперації капіталу готельного бізнесу з іншими видами
бізнесу (банківським, будівельним, енергетичним та ін.).
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИНЦИПИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВИРОБНИЦТВІ
СОЛОДКИХ СТРАВ
В статті розглядаються можливості використання підсолоджувачів у
виробництві солодких страв, висвітлюються питання їх регламентації та
наводиться характеристика найбільш відомих синтетичних та натуральних
підсолоджувачів.
Ключові слова: підсолоджувачі натуральні, синтетичні, цукрозамінники,
солодкі страви.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Останніми роками все ширшого застосування
набувають підсолоджувачі — розповсюджена група харчових добавок, які
використовуються з метою надання солодкого смаку харчовим продуктам.
Актуальність їх зростає у зв'язку з підвищенням потреби в дієтичних
низькоенергетичних продуктах харчування. Інтенсивні підсолоджувачі в
десятки і сотні разів солодше цукру. З їх допомогою можна проводити
низькокалорійні дієтичні продукти, повністю або частково позбавлені
легкозасвоюваних

вуглеводів.

Інтенсивні

підсолоджувачі

можуть

використовуватися у виробництві продуктів для хворих на цукровий діабет.
Виробництво продуктів для цієї категорії споживачів потребує особливої уваги,
адже кількість хворих на цукровий діабет в Україні становить близько 2 млн.
осіб, в тому числі близько 8 тисяч віком до 18 років.
За

останнє

десятиліття

внаслідок

науково-технічного

прогресу

енергетичні витрати основної маси населення зменшились у 1,5—2 рази, в
результаті чого порушився основний закон раціонального харчування —
відповідність енергетичної цінності харчування енергетичним витратам. У
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розвинених країнах внаслідок надмірної калорійності харчування 30%
населення страждає на ожиріння і близько 50% має надмірну масу тіла [1].
Питанням

використання

підсолоджувачів

присвячені

дослідження

вітчизняних вчених, зокрема Адамчук Т.В., Корпачев В.В. , Плахотін В.Я.,
Тюрікова І.С., Хомич Г.П. [1–5].
Частково вирішувати проблему раціонального харчування, можна шляхом
створення

низькокалорійних

продуктів

або

зменшеної

калорійності

(щонайменше на 30% порівняно з калорійністю первинного харчового
продукту).

З

цією

метою

все

ширше

використовуються

синтетичні

підсолоджувачі, які мають високий сахарозний еквівалент і незначну
енергетичну цінність.
Мета статті: розглянути вимоги до використання підсолоджувачів,
дослідити токсико-гігієнічну характеристику найвідоміших натуральних та
синтетичних підсолоджувачів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Використання цукрозамінників
дає

можливість

розширити

асортимент

існуючих

і

створити

нові

низькокалорійні продукти харчування. Заміна цукру підсолоджувачем може
бути як повною, так і частковою. Синтетичні підсолоджувачі виявляють
синергізм у сумішах між собою, з цукрами, з цукрозамінниками, смаковими
речовинам. Комбінуючи склад сумішей, можна сформувати різні профілі смаку
і досягти суттєвої економії цих компонентів. Тому при виробництві солодких
страв у харчовій промисловості широко використовують саме суміші, а не
індивідуальні добавки.
У літературі описана велика кількість різноманітних сполук, які мають
солодкий смак. Але реальне число підсолоджуючих речовин, які практично
використовуються у виробництві солодких страв, мале [2]. Всі відомі
підсолоджувачі поділяються на дві групи: природні і синтетичні. До них
висувають такі вимоги:
- повна безпека для людини;
- приємний чистий солодкий смак;
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- технологічність, тобто висока розчинність у воді;
- стабільність у кислому середовищі і при високих температурах [3].
До числа природних підсолоджувачів відносяться найбільш розповсюджені
речовини: ксиліт, сорбіт, маніт, ізомальт, мальтіт. В Україні вони дозволені до
використання у виробництві харчових продуктів та напоїв — Постанова
Кабінету Міністрів України № 12 від 4 січня 1999 р. Регламенти їх
використання у виробництві харчових продуктів згідно з технологічною
необхідностю і не потребують методів контролю за їх вмістом у готовому
продукті.
Починаючи з другої половини 60-х років минулого століття зросла
зацікавленість солодкими речовинами на основі природних білків: міракулін,
монелін, тауматин, неогесперидин, гліцирризин-сапонін лакричного кореня,
стевіозид-дитерпеновий глікозид, виділений із дикоростучої рослини Stevia
Rebaudiana. Всі ці підсолоджуючі речовини, окрім стевіозиду, не знайшли
широкого використання у харчовій промисловості, що пов'язано з обмеженою
сировинною базою, а також з тим, що практично всі вони мають післясмак,
який важко усунути [4]. Останнім часом препарати на основі стевії
використовуються

у

виробництві

багатьох

харчових

продуктів

як

підсолоджувачі, а також як джерело біологічно активних речовин. У "Перелік
харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах",
включено вітчизняний цукрозамінник сахарол, одержаний на основі стевії [5].
Світове виробництво підсолоджувачів щорічно зростає на 10—15 % і
досягло рівня 80 тис. т. Згідно даних Держкомстату України в 2004 році в
Україну було імпортовано 407 т підсолоджувачів.
На сьогоднішній день досить високе місце в світі посідають вироби з
натуральними

цукрозамінниками.

Насамперед,

це

молочні

продукти,

безалкогольні напої, кондитерські вироби. Натуральні замінники практично
повністю засвоюються організмом, беруть участь в метаболічних процесах, і
подібно до звичайного цукру забезпечують організм додатковою енергією, вони
нешкідливі і мають певні лікувальні властивості.
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Найпоширенішими на ринку сучасних натуральних цукрозамінників
вважають фруктозу, сорбіт, ксиліт.
Головною

перевагою

фруктози

є

те,

що

вона

відноситься

до

інсулінонезалежних вуглеводів. Глікемічний індекс фруктози дорівнює 20 %.
Внаслідок цього фруктозу та вироби з неї рекомендовано не тільки хворим на
цукровий діабет, а й здоровим людям.
Сорбіт - це речовина,що не поступається в калорійності сахарозі та має
коефіцієнт цукристості сахарози 0,5. Сорбіт отримують з яблук, абрикосів та
інших плодів, але найбільше його міститься у горобині. У невеликих кількостях
він

нормалізує

мікрофлору

шлунково-кишкового

тракту,

але

в

разі

перевищення норми може викликати серйозний розлад системи травлення. Такі
ж проблеми можуть з‘явитися при надмірному вживанні ксиліту. Це також
речовина натурального походження, тому вона не завдає ніякої шкоди, якщо
дотримуватися норм.
Найбільш безпечними натуральними цукрозамінниками є стевія і мед.
Стевія - це солодка рослина, що знижує рівень цукру в крові без протипоказань
і побічних ефектів. Стевія позитивно впливає на людський організм, а мед ефективний природний імуностимулятор. Але разом з цим є і алергеном, тому
захоплюватися медом не варто.
Поряд з використанням підсолоджуючих речовин природного походження,
у виробництві солодких страв, велика увага приділяється синтетичним
підсолоджувачам. Це пов'язано з тим, що натуральні підсолоджуючі речовини
мають практично таку ж енергетичну цінність, що й сахароза, а синтетичні, при
високому сахарозному еквіваленті, мають дуже незначну енергетичну цінність.
Особливої уваги у виробництві солодких страв потребує використання
синтетичних підсолоджувачів, які широко застосовуються за кордоном, і в
Україні.
Серед синтетичних підсолоджувачів найбільш відомими є сахарин,
солодкість

якого

в

300—500

разів

вища

солодкості

сахарози.

Він

використовується більше як 100 років. Сахарин не бере участі в метаболічних
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процесах організму, швидко всмоктується, не накопичується і майже повністю
(близько 98%) виводиться з організму. Але висновки про вплив сахарину на
здоров'я людини не однозначні. У 70-х роках минулого століття було
встановлено, що сахарин у великих дозах проявляє канцерогенну дію у
дослідах на лабораторних тваринах. Допустима добова доза сахарину — 5 мг/кг
маси тіла, це приблизно 300 мг сахарину на добу. Для сахарину характерна
наявність металевого присмаку. Щоб приховати цей недолік, у виробництві
солодких страв,

він

часто

використовується

у комбінації

з іншими

підсолоджуючими речовинами, наприклад, з фруктозою, цикламатом або
цукром.

В

Україні

використання

сахарину

дозволено

у

виробництві

кондитерських виробів, безалкогольних напоїв.
Цикламати

—

це

натрієва,

магнієва

і

кальцієва

солі

циклогексилсульфамінової кислоти. Вони в 30 разів солодші, ніж сахароза.
Продукти метаболізму цикламатів досить швидко виводяться з організму, але
деяка

його

частина

розкладається

на

вихідний

циклогексиламін

і

діциклогексиламін, які мають токсичні та канцерогенні властивості. Допустима
добова доза цикламату складає 11 мг/кг маси тіла. В Україні використання
цикламату обмежено. Він використовується тільки як підсолоджувач до столу в
композиції з сахарином у співвідношенні Ц:С=10:1.
Аспартам — порівняно новий синтетичний підсолоджувач з приємним як у
цукру солодким смаком. Це дипептид, який не зустрічається у природі, хоча
його складові частини — аспарагінова кислота і фенілаланін є природними
речовинами. Аспартам — білий кристалічний порошок без запаху, у 180—200
разів солодший за цукор, нестабільний при високій температурі, у результаті
чого розкладається з утворенням продуктів, які не мають солодкого смаку.
Аспартам може використовуватись для підсолоджування харчових продуктів,
зокрема солодких страв, приготування яких не потребує довготривалої теплової
обробки.
Деякі дослідження показують, що аспартам викликає підвищену
стомлюваність, депресію, порушення зору. Безконтрольне використання
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аспартаму може призвести до накопичення в організмі небезпечної кількості
метанолу. В останніх публікаціях наводяться дані про можливу канцерогенну
дію цього підсолоджувача. Допустима добова доза аспартаму обмежена
40 мг/кг маси тіла. Аспартам є джерелом фенілаланіну, що протипоказано
хворим на фенілкетонурію. Тому продукти харчування, які містять аспартам, на
етикетках повинні мати попереджуючий напис — "є джерелом фенілаланіну". В
Україні аспартам дозволено використовувати у виробництві безалкогольних
напоїв.
Ацесульфам К вважається перспективним синтетичним підсолоджувачем.
Це біла кристалічна речовина, похідна ацетооцтової кислоти, в 200 разів
солодша від цукру. Ацесульфам К добре розчиняється у воді, стабільний в
розчині, стійкий до високих температур і низьких значень рН, не залишає
післясмаку. Питання безпеки ацесульфаму К неодноразово розглядались на
засіданнях Комітету експертів ФАО/ВООЗ по харчових добавках. В Україні
ацесульфам К дозволено для використання у виробництві безалкогольних і
слабкоалкогольних напоїв, десертів, плодоовочевих консервів, джемів, желе,
мармеладів, кондитерських виробів, соусів, жувальної гумки.
Всі перераховані підсолоджуючі речовини дозволені до використання в
промисловому виробництві продуктів харчування самостійно, у комбінації з
іншими дозволеними підсолоджувачами або цукром, а також можуть
поставлятись на ринок з метою продажу кінцевому споживачеві як
підсолоджувачі до столу в дозованому вигляді (фасовані порошки, таблетки). В
останньому випадку підсолоджувачі до столу повинні мати анотацію, тобто
коротку інструкцію про їхнє призначення та застосування. Згідно із Законом
України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"
перелік дозволених харчових добавок затверджується Постановою Кабінету
Міністрів

України.

Використання

наведених

вище

підсолоджувачів

регламентується Постановами Кабінету Міністрів України № 12 від 04 січня
1999 р. і № 342 від 17 лютого 2000 р.
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Застосування підсолоджувачів дає змогу розширити асортимент харчових
продуктів для хворих на цукровий діабет та людей з надмірною масою тіла. У
той же час, недопустиме їхнє безконтрольне використання. У зв'язку із цим
головним завданням є зниження до мінімуму ступеня ризику для здоров'я
людини

цих

харчових

добавок,

не

зменшуючи

користі

від

їхнього

використання. Враховуючи суперечливі дані про безпечність синтетичних
підсолоджувачів, використання їх суворо регламентується, а саме:
- обмежується сфера застосування синтетичних підсолоджувачів, тому
рецептури солодких страв із синтетичними підсолоджувачами погоджуються з
МОЗ України, а в продуктах дитячого харчування їх використання не
дозволено;
-

встановлюються

максимально-допустимі

рівні

використання

підсолоджувачів у виробництві солодких страв;
- здійснюється обов'язковий контроль за вмістом підсолоджувачів у
готових солодких стравах;
- на етикетках харчових продуктів, виготовлених із використанням
підсолоджувачів, вказується їхня присутність.
Застосування підсолоджувачів з метою економії цукру недопустиме з
гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам раціонального харчування.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті

висвітлено теоретико-методологічні

аспекти застосування

інформаційних технологій у туристичному бізнесі. Також розглянуто
найбільші розподільчі системи на міжнародному ринку туристичних послуг.
Проаналізовано наукові джерела з питань розвитку туристичного бізнесу в
умовах глобалізації. Визначено роль і місце інформаційних технологій у
менеджменті і маркетингу туристичних підприємств.
Ключові слова: інформаційні технології, туристичний бізнес, розподільчі
системи,

менеджмент,

маркетинг,

глобалізація,

глобальний

ринок,

електронний бізнес.
В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як
важливого інструменту в підвищенні ефективності управління підприємствами.
Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг (велика
кількість учасників та значна їх географічна роз’єднаність, розгалужена
система

взаємовідносин

диференціація

суб’єктів

туристичного

туристичного

продукту,

ринку,

віддаленість

територіальна

місця

реалізації

туристичних послуг від місця їх споживання) обумовлюють необхідність
підвищення рівня забезпечення системи управління сучасними інформаційними
технологіями.
За оцінками науковців, важливою передумовою розвитку інформаційних
технологій у міжнародному туристичному бізнесі є процес міжнародної
економічної інтеграції. Представник пізнього неолібералізму американський
учений В. Балаш, характеризуючи економічну інтеграцію, указує на те, що її
результатом є відсутність деструктивних дій з боку держав, які утискають
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свободу дій приватного бізнесу, в тому числі свободу монополізації ринку.
Економічна інтеграція, яка сприяє зближенню і взаємодії національних
господарств і формуванню регіональних економічних груп, розвивається там,
де для цього склалися необхідні умови [1, с.27-29].
Однак на сучасному етапі розвитку економіки країни існують проблеми,
пов‘язані зі створенням і функціонуванням віртуальних туристичних фірм, а
саме:
- відсутність законодавчо-нормативної системи;
- зміна сутності комерційних взаємовідносин між учасниками виробничого
процесу і процесу реалізації продукту (надання послуг);
- юридичні, технічні питання (порушення роботи інформаційних систем
через: вірусні атаки – 3%; збій у роботі обладнання – 20%; помилки персоналу
– понад 50% випадків; електронні крадіжки інтелектуальної власності;
зловмисні дії
персоналу – втрата 88% конфіденційності інформації);
- фінансові можливості споживачів та їх психологічна готовність мати
взаємовідносини з віртуальною організацією.
При вирішенні вищезазначених проблем основними організаційними
стадіями створення віртуальних туристичних фірм є:
- формування штатного розпису;
- придбання комп‘ютерної техніки та впровадження комплексної системи
автоматизації діяльності фірми;
- підключення до мережі Інтернет та інформаційно-пошукових систем,
тематичних пошукових систем каталогів і серверів туристичної спрямованості;
- розроблення і розміщення реклами основних напрямів діяльності фірми,
асортименту туристичних послуг та спеціальних пропозицій на веб-сайтах у
мережі Інтернет;
-

проведення

операцій

(купівлі,

продажу)

як

безпечної

трансакції;

- електронна підтримка клієнтів у період споживання туристичних послуг.
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Туристичний ринок є одним із найбільш динамічних та, на відміну від
інших ринків, характеризується великою кількістю учасників, їх географічною
роз‘єднаністю, швидким оновленням інформації. За три останні роки темпи
розвитку світового туризму зросли на 20%. Особливо значним є зростання
туристських прибуттів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (на 29%) та на
Близькому Сході (на 23%). На цьому фоні вітчизняний туризм характеризується
зменшенням темпів зростання на 3,4% [2]. Однією з причин є недостатність
інформації та реклами вітчизняного туристичного продукту на національному
та міжнародному ринках, недосконалість механізму інформаційного обміну між
суб‘єктами туристичної діяльності.
Туристична сфера є інформаційно-насиченою, оскільки характеризується
різноманітністю ділових зв‘язків із партнерами, динамічністю бізнес-процесів,
індивідуалізацією туристичних послуг, технологічним удосконаленням та
високою конкуренцією. У зв‘язку з цим, розвиток туристичного бізнесу стає
неможливим без впровадження сучасних інформаційних технологій, які
забезпечують:
- інтеграцію і зв‘язок;
- покращання якості послуг;
- передачу великого обсягу інформації;
- збільшення швидкості обслуговування та ефективність діяльності;
- можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта;
- ефективний зворотній зв‘язок.
У

практичній

діяльності

туристичних

підприємств

різноманітні види інформаційних технологій, а саме:
- глобальні розподільчі системи;
- системи бронювання та резервування;
- електронні інформаційні системи;
- інформаційні системи менеджменту;
- мобільні системи зв‘язку;
- послуги глобальної комп‘ютерної мережі Інтернет.
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застосовуються

Застосування сучасних інформаційних технологій підвищує безпеку та
якість туристичних

послуг.

Нині в туризмі

використовують глобальні

розподільчі системи (Global Distribution System), які забезпечують швидке і
зручне бронювання квитків на транспорт, резервування місць у готелі, прокат
автомобілів, обмін валют, замовлення квитків на спортивні та культурні заходи
і т.д. Найбільшими глобальними розподільчими системами на міжнародному
ринку туристичних послуг є Amadeus, Worldspan, Galileo, Sabre. Такі системи
дозволяють резервувати всі основні складові туристичної інфраструктури,
тобто вони фактично утворюють загальну інформаційну систему, яка пропонує
розподільчі мережі для всієї туристичної галузі.
Останнім

часом

із

динамічним

розвитком

комп‘ютерної

техніки,

можливістю вільного доступу до мереж, появою і використанням різноманітних
новітніх інформаційних технологій у різних галузях економіки набули
поширення комп'ютерні системи бронювання. Відповідно до ст. 1 Угоди між
урядом України та урядом Королівства Нідерландів про повітряне сполучення,
термін "комп‘ютерна система бронювання" (КСБ) означає автоматизовану
систему, яка містить інформацію про розклад польотів, пасажиромісткість
повітряного транспорту, тарифи та супутні послуги, і за допомогою якої можна
забронювати або придбати квитки, ця система є доступною для туристичних
агентів [4].
Зростання обсягів туризму впливає на транспортну і комунікаційну сфери,
які внаслідок зростаючого попиту на подорожування стали одними з головних
споживачів інновацій і продуктів інформаційних технологій, а саме систем
комп‘ютерного бронювання, електронних систем інформації і комунікацій. Зі
збільшенням кількості авіакомпаній, транспортних засобів, а також зростання
обсягів авіаперевезень постала необхідність створення і впровадження
комп‘ютерних систем бронювання, останні ж стали основним інструментом для
резервування авіаквитків. За даними Держкомстату України, авіаперевезення
зростають щороку приблизно на 17% [3].

138

Комп‘ютерні системи бронювання дозволяють суттєво покращити якість
обслуговування споживачів за рахунок скорочення часу на оформлення квитків,
підвищення якості та ефективності роботи персоналу авіакомпаній. Через
комп‘ютерні системи бронювання можна оформити проживання в готелі,
оренду автомобіля, замовити круїзну поїздку, отримати інформацію про місце
перебування, курси валют, погодні умови, автобусне та залізничне сполучення.
Тобто такі системи дозволяють резервувати всі основні сегменти туру – від
місць у готелях до квитків у театр і страхових полісів.
На сьогодні близько 36% європейських туроператорів та 40% туристичних
агентств пропонують он-лайн-бронювання турів. В Європі спостерігається
тенденція бронювання місць у готелях туристами без участі посередників, що
дає можливість зекономити до 40% вартості проживання. За даними
Єврокомісії, 62% європейських готелів бронюють номери на замовлення не
туроператорів, а клієнтів через Інтернет. Проте досвід свідчить, що замовлення
поїздок через Інтернет нині не є популярним, хоча спостерігається тенденція до
збільшення попиту на ці послуги. Можливість онлайн-бронювання забезпечує
туристам економію часу на поїздках до офісу туристичної компанії, а
туристичним підприємствам – на відкритті нових офісів і дистрибуцію.
Впровадження систем бронювання дозволило суттєво скоротити час на
обслуговування споживачів, забезпечити резервування в режимі он-лайн,
знизити собівартість послуг, оптимізувати формування маршруту туристів за
ціною, часом польоту й іншими завданнями.
Туристична сфера є інформаційно насиченою, тому для забезпечення
якісного рівня її управління необхідно використовувати сучасні інформаційні
технології.

У

діяльності

застосування інформаційні

туристичних
системи

підприємств

менеджменту,

знайшли
які

широке

забезпечують

необхідною інформацією для прийняття управлінського рішення. Інформаційні
системи менеджменту включають як спеціалізовані, так і програмні продукти
загального призначення.
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Найбільш розповсюдженими в діяльності вітчизняних туристичних
підприємств є спеціалізовані програмні продукти: ―Мастер-тур‖, ―САМО-Тур‖,
―САМО-турагент‖, ―Turwin‖, "Парус-Турагентство", саме вони спрямовані в
першу чергу на вирішення завдань управління та мають такі переваги:
- зниження витрат за рахунок оптимізації бізнес-процесів туристичних
підприємств;
- гарантоване виконання замовлень у необхідному обсязі та в зазначені
строки;
- забезпечення якості туристичного продукту через якість виробничих і
управлінських технологій.
Як відомо, рішення про придбання туристичного продукту (послуги)
здійснюється на основі попередньо отриманої інформації. Тому особливий
інтерес становлять такі форми використання глобальної мережі:
- прямий маркетинг;
- використання системи бронювання, резервування;
- електронна презентація підприємства та її туристичного продукту
(послуги);
можливість
використання
електронних
міжнародних
та
міжрегіональних виставок, ярмарок;
- використання електронних каталогів туристичного продукту за
країнами та напрямками;
- отримання інформації про країни, оперативний прогноз погоди в
різних країнах світу тощо;
- отримання оперативної інформації про тарифи та ціни в готелях,
ресторанах та інші туристичні послуги;
- використання мережі для взаєморозрахунків;
- самостійне формування туру та придбання туристичної путівки;
- електронна торгівля;
- рекламний канал.
Нині все більше українських туристичних підприємств починають
використовувати у своїй повсякденній діяльності можливості мережі Інтернет.
Під час опитування менеджерів провідних туроператорів м. Києва було
з‘ясовано, що більшість потенційних клієнтів отримують інформацію з таких
джерел, як: друкована реклама - 29%, реклама на радіо - 5%, телебаченні - 4%,
Інтернет-реклама - 25%, виставки -3%, зовнішня реклама - 1%, порада друзів 33%.
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З вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок, що удосконалення
туристичного продукту як одна із маркетингових функцій на рівні підприємств
туристичного бізнесу полягає в координації маркетингових зусиль усіх
складових туристичної інфраструктури. За допомогою Інтернет спрощується
взаємодія учасників туристичного ринку, але при цьому змінюється технологія
їх взаємодії.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Досліджено інноваційні ресторанні технології та визначено шляхи формування
наукового підходу до вивчення інновацій, які використовуються в сучасній
індустрії ресторанного господарства.
Ключові слова: інновації, підприємство, сфера ресторанного господарства,
ресторанна інновація, ресторанний сервіс.
У світі конкуренції різноманітних закладів ресторанного господарства
одним із головних завдань є утримання постійних клієнтів та залучення нових.
Для досягнення цього лише поліпшення якості продукції та обслуговування
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замало. На сьогодні стає актуальним уведення інноваційної складової у
технологію ресторанного господарства та пропозиція ексклюзивних послуг.
Інновації, що застосовують у закладах ресторанного господарства,
підвищують конкурентність закладу в сучасних жорстких умовах.
Окремі аспекти інноваційних ресторанних технологій досліджують у своїх
працях такі науковці як, В.Архіпов, О.Борисова, О.Григоренко, І.Корецька,
Н. Кравчук, Т. Литвиненко, Т. Мостенська,
Г. П‘ятницька,

В. Ростовський,

Н. Найдюк,

Г. Сімахіна,

Н. Прилепа,

Г. Соколюк,

А. Українець,

О. Шалева та ін.[1-5]
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні і поглибленому вивченні
теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо формування
інноваційного потенціалу підприємств ресторанного бізнесу в сучасних умовах,
дослідження і аналізу сучасного стану ресторанного бізнесу в Україні,
динаміки та чинників, які впливають на його розвиток, позитивних та
негативних рис інноваційних процесів, які відбуваються в сучасних умовах
розвитку ресторанного господарства.
Сфера ресторанного господарства – велика організаційно-господарська
система підприємства яка виконує важливі соціальні завдання, пов‘язані із
задоволенням життєвих потреб населення у послугах з організації харчування
та відпочинку і дозвілля.
Діяльність

кожної

організації

спрямована

на

задоволення

потреб

споживачів відповідного сегмента ринку. Незалежно від того, до якої галузі
вона належить, яких споживачів обслуговує, поряд із нею на ринку
функціонують інші підприємницькі структури, що займаються аналогічною
діяльністю. Чим привабливіший з погляду доходів ринковий сегмент, тим
щільніша на ньому конкуренція. Конкурентна боротьба між суб‘єктами
господарювання змушує їх дбати про ефективність своєї діяльності, що
можливо лише за умов систематичних нововведень у виробничий процес з
метою вдосконалення способу виготовлення продукції, і в саму продукцію для
її

модифікації,

надання

нових

властивостей,
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поліпшення

дизайну,

експлуатаційних характеристик, що формує її вищу споживчу цінність і робить
привабливішою для покупців. Отже, здатність суб‘єктів господарювання
створювати те, чого ще немає на ринку товарів і послуг, але потрібне
споживачам, забезпечує умови їх тривалому існуванню і розвитку. Складність і
надзвичайно висока рухливість ринкових процесів, поява нових запитів і зміна
позицій споживачів, масштабні технологічні зрушення, стрімкий розвиток
інформаційних мереж, а отже, швидке поширення та отримання інформації, її
доступність не тільки ускладнюють роботу підприємств, а й сприяють появі
нових, часто несподіваних можливостей для бізнесу, що ґрунтуються на
інноваційних баченнях.
Інновації – новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери: інноваційні програми
і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання і
процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційнотехнічні

рішення

виробничого,

комерційного,

адміністративного

або

іншого характеру, що відчутно поліпшують структуру і якість виробництва;
сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція;
механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
Отже, інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності, який
дістав утілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого
продукту, процесу, що використовується у практичній діяльності, або нового
підходу до соціальних послуг.
У виробництві ресторанних послуг основними типами інновацій є технічні,
організаційно-технологічні, управлінські, комплексні. Технічні нововведення
пов‘язані з впровадженням нових видів техніки, пристосувань, інструментів, а
також

техніко-технологічних

впровадженням

комп‘ютерної

прийомів
техніки,

праці

в

обслуговуванні,

поширенням

з

інформаційно-

технологічних нововведень, що полегшують роботу з клієнтами і допомагають
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вдосконалити у цілому весь процес сервісного виробництва. Організаційнотехнологічні інновації пов‘язані з новими видами послуг, більш ефективними
формами обслуговування та організаційними нормами праці. Управлінські
орієнтовані на вдосконалення внутрішніх і зовнішніх зав‘язків організації, що
використовують методи і форми менеджменту, наприклад ресторани швидкого
обслуговування і так звані «сімейні ресторани», де власники працюють в
закладі, який йому належить. Комплексні охоплюють одночасно різні аспекти і
сторони сервісної діяльності.
Першу класифікацію інновацій розробив Й.Шумпетер. Її використовували
до кінця 60-х років XX ст. Він виокремив п'ять типів інновацій:
- виробництво невідомого споживачам нового продукту або продукту з якісно
новими властивостями;
- впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове
наукове відкриття або новий підхід до комерційного використання продукції;
- освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни,
незважаючи на те, існував цей ринок раніше чи ні;
- залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів, незалежно від того,
існували ці джерела раніше чи ні;
- впровадження нових організаційних форм.
Напрямки розвитку та застосування інноваційних процесів у господарській
діяльності закладів ресторанного господарства можуть реалізуватися за
рахунок:
- розширення сировинної бази шляхом використання у виробництві та
оформленні продукції ресторанного господарства нових видів сировини,
напівфабрикатів (біологічно активних добавок, вторинних продуктів переробки
море- та соєвих продуктів, екзотичних продуктів тощо);
- прогресивних галузевих технологій;
- новітніх технологій та напрямків у кулінарії, пов‘язаних із появою модних
течій у ресторанному бізнесі, переорієнтацією споживачів на здорове
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харчування (креативна, еклектична, Fusion, вегетаріанська і т.д. кухні, соєві
ресторани тощо);
- розробки асортименту конкурентоспроможних видів продукції із заданими
споживчими

властивостями,

високими

параметрами

якості

та

послуг

(кейтерингове обслуговування і т.д.).
Інноваційна

діяльність

в

ресторанному

господарстві

може

бути

охарактеризована:
- як виробнича (виробництво кулінарної та кондитерської продукції);
- як невиробнича (надання послуг харчування);
- через супутні послуги (консультація сомел‘є, метрдотеля, шеф-кухаря і
т.д.);
- через несупутні послуги (організація розваг, продаж квітів і т.д.).
На сучасному етапі розвитку ресторанного господарства основні їнновації
можна поділити на три сектори:
- новинки форматів (сукупність особливостей створення та надання послуг з
організації харчування) і напрямів;
- новинки у процесах і засобах праці;
- новинки товарів і методів їх просування.
Основними

напрямами

розвитку

сучасних

технологій

у

закладах

ресторанного господарства є: створення ресторанів по типу FreeFloor; відкриття
фуд-кортів;

створення

концептуальних

підприємств

ресторанного

господарства; розширення мережі віртуальних ресторанів, що забезпечують
замовлення по мережі Інтернет та доставку споживачеві; приготування страв у
присутності відвідувачів; організація обслуговування за системою кейтерінг
тощо. Ресторани фрі-фло, мають новий формат із поєднанням фаст-фуду та
«швецького столу», де клієнт має свободу вибору та безпосередній доступ до
товару, переважають низькі ціни та швидке обслуговування. У ресторанах
такого типу нарівні із традиційними виробничими цехами функціонує відкрита
кухня, де відбувається демонстрація приготування страв.
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Результатом інноваційного розвитку закладів ресторанного господарства
будуть нові ідеї, нові й удосконалені ресторанні продукти і послуги,
технологічні процеси, форми організації і управління.
Велика роль у виборі інновацій належить вивченню тенденцій на
світовому ринку ресторанного бізнесу та прогнозуванню, оцінці перспектив
розвитку. Необхідно звертати увагу на основні сучасні тенденції розвитку
науки і техніки, новинки та винаходи у харчовій галузі та на ринку послуг. На
основі зібраної інформації можна зробити вибір інноваційної стратегії та
відповідно

до

цього

обрати

предметну

спеціалізацію

ресторанного

підприємства, технології основного та допоміжного виробництва, стиль
обслуговування, систему управління тощо. Запровадження інновацій коштує
недешево, проте запропонувавши клієнтам ексклюзивний сервіс, меню та
послуги заклади ресторанного господарства здатні забезпечити собі виживання
та прибуток на ринку послуг.
Висновки. Результатом впровадження інноваційних технологій надання
послуг та формування сервісу відповідно до сучасних вимог є процеси якісної
трансформації галузі в цілому та забезпечення конкурентоспроможності її
окремих об‘єктів. Інноваційний розвиток ресторанних технологій підвищує
конкурентність закладу в сучасних жорстких умовах.
Список використаних джерел:
1. Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного
господарства: навч.пос. / [В.В. Архіпов, В.А. Русавська]. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 342 с.
2. Ивасенко

А.Г.

Инновационный

менеджмент:

учеб.

пособие /

[А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, А.О. Сизова]. – М.: КноРус, 2009. – 418 с.
3. Кравчук Н.М. Інноваційні ресторанні технології. / [Н.М. Кравчук,
І.Л. Корецька]. – К.: НУХТ, 2014. – 114с.
4. П‘ятницька Г.

Інноваційний

потенціал

розвитку

підприємств

ресторанного господарства в Україні. / [Г. П‘ятницька, О. Григоренко,
В. Найдюк]. // Товари та ринки. – 2013. – №29-43.
146

5. Прилепа Н.В. Інноваційні технології у сфері ресторанного бізнесу /
[Н.В. Прилепа,

Г.О. Соколюк].

//

Вісник

Хмельницького

національного

університету. Економічні науки. – 2014. – № 4, т. 2. – С. 162-164.
УДК 338.48.001.76 (045)
В.В. Іжаковська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА
Туризм є одним з основних видів міжнародної діяльності. Для цілого ряду країн
і регіонів туризм служить джерелом значних валютних надходжень, сприяє
створенню додаткових робочих місць і забезпеченню зайнятості населення,
розширенню міжнародних контактів. Сучасні умови жорсткої конкуренції на
туристичному ринку, економічна і політична нестабільність у багатьох
регіонах, швидкозростаючі потреби і запити туристів говорять про
необхідність переходу на інноваційний шлях розвитку туристичної галузі.
Ключові слова: туризм, туристична індустрія, інновації, інноваційна
діяльність, інноваційні процеси в туризмі.
Постановка проблеми. Характерною ознакою розвитку сучасного
суспільства і важливим елементом розвитку будь-якої галузі економіки є
інновації, вони займають одне з ключових місць. Туристичний бізнес не
виняток, в ньому інновації займають особливе місце. Готовий і функціонуючий
туристичний продукт підлягає постійній модернізації, в іншому випадку
компанія втратить конкурентоспроможність на туристичному ринку. У даній
статті основна увага приділяється проблемі впровадження інноваційних
технологій в роботу туристичних операторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку
інноваційних технологій у туристичній індустрії присвячено наукові розробки
вітчизняних та закордонних учених, серед яких:: В. С. Новіков,
М. М. Малахова, Д. С. Ушаков, В. М. Аньшин, Л. С. Александрова,
І. Т. Балабанов, А. А. Дагаєв, О. В. Федоров, Д. Аакер, В. Ю. Колесов,
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Н. Г. Кузнєцов, С. Г. Тяглів, В. Л. Горбунов, Т. А. Фролова. Однак, дана
проблема через свою новизну розкрита і досліджена не повною мірою, адже
інноваційні технології постійно розвиваються і вдосконалюються.
Мета статті полягає у вивченні тенденцій розвитку інноваційних
технологій в діяльності туристичних операторів.
Виклад матеріалу дослідження. В умовах зростання динаміки
зовнішнього середовища, щоб задовольнити зростаючий попит споживачів,
туристичні компанії повинні відповідати сучасним тенденціям і нововведенням
в області надання туристичних послуг. В цьому туркомпанії допомагають
сучасні досягнення науки і техніки, що освоюються за допомогою активної
інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність передбачає не лише практичне
використання науково-технічних розробок і винаходів, але і включає зміни в
продуктах, процесах, маркетингу, організації та управлінні виробництвом.
Інноваційна діяльність у туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або
поліпшенні існуючих турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та
інших послуг, освоєнні нових ринків, упровадженні провідних інформаційних і
телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управлінської
діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів. Інноваційна
активність проявляється через інноваційні процеси – цілеспрямовану діяльність
по створенню, освоєнню у виробництві та просуванню на ринок продуктових,
технологічних і організаційно-управлінських нововведень. Важливим в
розумінні інноваційного процесу є те, що він включає в себе реалізацію
інвестицій, у ході яких поєднуються наука, техніка, економіка, підприємництво
та управління.
На розвиток інноваційної діяльності туристських компаній впливають
наступні чинники:
- економічні і технологічні (відсутність достатніх коштів для фінансування,
слабкість матеріально-технічної бази, застаріла технологія);
- політичні, правові (політична нестабільність, криміногенна обстановка,
обмеження, що вводяться законодавчим шляхом);
- організаційно-управлінські (надмірна централізація, орієнтація на
короткострокову окупність, складність погодження інтересів учасників
інноваційних процесів, переважання вертикальних потоків інформації);
- соціально-психологічні та культурні (опір нововведенням, всьому новому, що
надходить ззовні, боязнь невизначеності).
148

Всі ці чинники залежать від стану зовнішнього і внутрішнього
середовища, аналіз якого при організації інноваційної діяльності туристської
компанії повинен бути постійно в центрі уваги.
При аналізі стану зовнішнього середовища особливу увагу слід звертати
на фактори, які безпосередньо впливають на впровадження інновацій. Це:
- загальна економічна ситуація, під впливом якої формуються попит і
платоспроможність населення;
- дії виконавчих органів влади щодо підтримки розвитку туризму, вимоги
законодавчого та регулюючого характеру як загальнодержавного, так і
регіонального значення, що стосуються туризму;
- інтенсивність і масштаб конкуренції;
- стан комунікаційних мереж (можливості використання Інтернету, інших
альтернативних способів зв'язку);
- можливість застосування нових технологій при організації поїздок (глобальні
системи бронювання суб'єктами туристського ринку, кількість компаній, що
застосовують нові технології, особливо в регіонах);
- період часу, необхідний для просування новинок комп'ютерних технологій та
нових пропозицій на регіональних ринках.
Крім факторів зовнішнього середовища, що стримують інноваційні
процеси в розвитку туристичного бізнесу, багато залежить від внутрішнього
середовища. До факторів внутрішнього середовища належать: політика і
стратегія туристської компанії; наявність у колективі працівника-ініціатора;
беззастережна підтримка інноваційних ідей з боку керівництва; всебічне
сприяння експериментів на всіх рівнях і у всіх підрозділах туристської
компанії; використання мотиваційних систем, що включають різні форми
заохочення творчої та інноваційної діяльності; наявність спеціалізованого
підрозділу з реалізації нововведень; необхідний рівень фінансових
можливостей; розвинені комунікаційні системи; організаційно-технічна
готовність до реалізації нововведення, чітко спланована система управління
персоналом, їх інтелектуальним потенціалом. [2, ст. 17].
Тому передумови та причини появи інновацій в туристичній діяльності в
кожній країні відрізняються та мають свою специфіку.
В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається в трьох
основних напрямках:
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1. Впровадження інновацій, які пов‘язані з розвитком підприємництва і
туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі
реорганізацією, поглинанням конкуруючих суб‘єктів на основі нової техніки та
передових технологій, кадрової політики, раціональної економічної та
фінансової діяльності;
2. Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових
споживачів або привабити нових клієнтів;
3. Періодичні інновації, які спрямовані на зміну споживчих якостей
туристичного продукту, його позиціонування на ринку.[1, ст. 208].
Спираючись на класифікацію інновацій, Запропоновану Й. Шумпетером,
можна дати таку класифікацію інновацій у туризмі за об‘єктом застосування
(табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація інновацій у туризмі за об’єктом застосування
Типи інновацій за Й.
Шумпетером

Типи інновацій у туризмі

Приклади
Розробка нового туру, нового
екскурсійного

1. Упровадження нової Продуктові

інновації

– нового

маршруту,

напряму

продукції та продукції впровадження на туристський ринок (наприклад,
з
властивостями

подорожей
тури

в

новими нового і удосконалення існуючого Антарктиду);
турпродукту (туру, послуги)

пропозиція

нових

послуг

(наприклад, оздоровчі послуги
в готелях)
Освоєння
об'єктів

нетрадиційних
показу

(наприклад,

індустріальний і дігг-туризм
Ресурсні інновації – використання
2. Використання нової нового виду туристичних ресурсів
сировини

для організації туризму та розробки
нових турів і послуг

(сталкінг),

мілітарі-туризм);

Будівництво

нових

інфраструктурних

об'єктів

(наприклад,

заняття

для

екстремальними

видами

спорту);
Пропозиція ринку нової події
(наприклад, фестивалю)
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1

2

3
Електронні

системи

бронювання

в

готелях;

Електронні системи продажу
Техніко-технологічні

інновації

– авіаквитків;

3. Використання нової впровадження нової або істотно Інтегровані
техніки, технологічних поліпшеної
процесів

техніки

і

системи

технології управління

інфраструктурою

обслуговування клієнтів, просування готелю;
і реалізації послуг

Інтернет-реклама;
Е-комерція (в мережі Інтернет),
наприклад,

створення

віртуальних турагентств
Розвиток
4. Зміни в організації
виробництва
матеріальнотехнічному
забезпеченні

і

його

Організаційні
впровадження
структур

інновації
більш

управління

інтегрованих

– готельних

ланцюгів;

ефективних Використання
й

порядку управління

систем
готелем

за

організації діяльності фірми, нових контрактом;
профілів

робочих

місць

і використання

професійних вимог

комп'ютерних

клієнтських баз даних, CRMСистем

Маркетингові інновації – виділення
нових

сегментів

ринку,

5. Поява нових ринків обслуговування нових груп клієнтів
збуту

(виділених

за

географічною,

соціально-демографічною,
поведінковою ознаками)

Вихід

на

нові

географічні

ринки;
розробка спеціальних турів і
послуг

для

окремих

груп

споживачів (наприклад, людей
з обмеженими можливостями)
тощо

На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, яка
сприяє розширенню кола потенційних споживачів (туристів); зміні потреб
споживача та розширенню функціональності турпродукту (спрямування не
лише на туристів, а й на місцеве населення).
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Специфіка інноваційної діяльності в туризмі визначається:
1. Використанням передових інформаційних технологій у наданні
традиційних транспортних, готельних та інших послуг;
2.

Наповненням

новими

властивостями

традиційних

послуг

та

впровадженням нових послуг;
3. Освоєнням нових туристичних ресурсів;
4. Використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності
у сфері виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;
5. Виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і
товарів.
Інновації в туризмі визначені як напрям, в яких присутня певна новизна, а
також ряд принципів, що ведуть до позитивного стану справ у даній галузі. У
туризмі для забезпечення комплексного надання послуг взаємодіють різні
структури, такі як місцеві органи управління, керівництво країни, туристичні
оператори, транспортні компанії, власники готелів та інші. Тому лише при
комплексних скоординованих діях буде спостерігатися позитивний ефект у
розвитку галузі.[3, ст. 26]
Спираючись на часткові дослідження ринкових процесів у туризмі можна
відстежити

глобальні

соціально-економічні

та

соціокультурні

зміни,

притаманні сучасному етапові розвитку людської цивілізації та визначити їх
регіональні особливості. Адже для країн, які мають розвинену ринкову і
туристичну інфраструктуру, інноваційні технології нині використовують для:
підтримання інтересу до окремих туристичних об'єктів, залучення нових
туристів, підвищення рівня їх комфорту і створення ексклюзивних послуг.
Нові технології дають можливість гнучко і сегментовано організувати
проведення відпустки, конкурентоспроможної з традиційними пропозицієями.
На зміну масовому, стандартному та комплексному туризму приходять нові
види, зроблені на замовлення, виходячи з попиту. На практику нового туризму
впливають такі фактори, як демографічні зміни (старіння населення), стиль
життя, характер роботи, частота і тривалість відпусток. Люди прагнуть до
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нових і нестандартних подорожей. Їх зростаюча обізнаність, нові потреби
стимулюють туристський бізнес, спонукають до інновацій і нововведень.
Більшість інноваційних туристичних продуктів мають свої ніші на ринковому
просторі (наприклад, екологічний, пригодницький, екстремальний туризм).
Стійко популярний і культурно-пізнавальний туризм, в якому з'явилися
інноваційні продукти. Туристські підприємства завжди були і зараз є
активними прихильниками нових технологій.
Сучасні досягнення в галузі телекомунікацій та електронного маркетингу
забезпечують нові можливості для туристського бізнесу й істотно впливають на
його моделі. Новітні технології сприяють впровадженню е-туризму (е-tourism),
е-подорожей (e-travel) і туристських інформаційних систем.
Е-туризм - це онлайнова служба, що забезпечує прямі продажі
туристських послуг кінцевим споживачам і об'єднує виробників, турагентів і
посередників.
Е-подорожі - це онлайнова інформаційна служба, що консультує з усіх
питань, які можуть виникнути при плануванні туристських поїздок і
подорожей. Туристські інформаційні системи обслуговують і надають
інформаційну підтримку організаціям, які займаються е-туризмом і еподорожами. Інформація, отримувана з цих джерел, може служити вихідною
точкою

для

планування

подорожей,

зіставлення

цін

і

динамічного

компонування турів. Динамічне компонування туру дає можливість у масштабі
реального часу складати, на вимогу споживача або агента, що продає послуги,
різні комбінації поїздки з єдиною ціною на весь пакет послуг, включених в тур.
Мандрівники можуть складати свою поїздку, обираючи найбільш зручні види
транспорту і рейси, готелі, набір екскурсій, одноразово оплачуючи весь пакет
замовлених послуг.
Інтернет-технології

є

найбільш

популярним

видом

інноваційних

технологій, які можуть використовуватися при формуванні туристичного
продукту туристичними фірмами для:
1) проведення рекламних заходів;
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2) інформування споживачів про новинки та акції;
3) формування позитивного іміджу у туристів про фірму;
4) просування нових видів туристичних послуг.
Зокрема, слід зазначити, що останнім часом остання послуга набула
поширення і є цікавою для багатьох цільових груп, зокрема школярів, які під
час проведення уроків за допомогою Інтернету можуть відвідувати музеї, які
знаходяться в іншій країні і знайомитися з досягненнями світової культури і
мистецтва. Сьогодні це можливо для: Національного музею Тараса Шевченка у
Києві, Києво-Печерської лаври, Лувру в Парижі, Ермітажу в Санкт-Петербурзі,
музею Метрополітен в Нью-Йорку. Цікаві також віртуальні подорожі, коли ви
можете не тільки відвідати окремі музеї, але і подивитися пам'ятники культури,
природу.
Наступний напрям використання інноваційних інформаційних технологій
- це об'єднання зусиль одночасно туристичної фірми, страхувальника,
транспортної компанії, екскурсійного бюро, готелів, закладів харчування для
створення інформаційних туристичних продуктів, які дозволять через Інтернет
споживачу

вибирати

послугу,

а

для

учасників

формувати

конкурентоспроможну товарну, цінову, інвестиційну і збутову політику.
Кожен раз туроператор застосовує на практиці нові інновації, розуміючи,
що для того, аби зацікавити споживача, потрібно привернути його увагу. В
даному випадку інновації відіграють величезну роль для залучення туристів.
Сьогодні

багато

туроператорів

пропонують

розроблені

і

впроваджені

технології: динамічні прайс-листи; 3D реєстрація на рейс; детальні 3D моделі
готелів; інтерактивна карта польотів; сенсорні термінали самообслуговування.
Нещодавнє нововведення у туроператорів — так звана «жива ціна». Ціни на
турпродукти

визначаються

об'єктивними

законами

не

ринку.

суб'єктивним
«Жива

ціна»,

людським
минаючи

фактором,

а

посередників,

безпосередньо адресується споживачеві в момент запиту. Дане нововведення
характеризується тим, що туристи зможуть самостійно підібрати собі тур, при
цьому мінімізувати свої витрати. Представлений він у формі динамічного
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прайс-листа на сайті туроператора, яким може скористатися будь-який
бажаючий, не виходячи з дому. За час роботи цієї системи обороти компанії і
кількість щоденних бронювань збільшилися вдвічі. Інформація даної системи
не проходить через посередників, комерційні та авіа-відділи — вона відразу
потрапляє до споживача, що робить її актуальною. Головні переваги цього
нововведення:

автоматичне

керування

продажами;

суттєве

скорочення

трудовитрат; захист від промислового шпіонажу та цінової конкуренції.
Впровадження «живої ціни» дозволяє представникам туристичного ринку
відстежувати і бронювати кращі пропозиції з актуальних цінами в режимі
онлайн, які розраховуються

за

лічені

секунди для кожного клієнта

індивідуально. Ще одним нововведенням туроператорів є 3D-реєстрація на
рейси авіакомпаній. Туристи заздалегідь вибирають місце на борту літака,
проходять заочну реєстрацію та одержують посадковий талон. Крім того,
мандрівники можуть визначитися з місцем в літаку як за місяць, так і за три
місяці до дати вильоту. Експерти авіаринку вже відчули, що масове
використання завчасної 3D-реєстрації на рейсах дозволяє уникнути черги до
стійок реєстрації в момент перевантаження авіавузла, а спеціальні стійки Drop
Off в аеропортах — без черги здати багаж.
Отже, можна з упевненістю сказати, що туристична галузь йде в ногу з
часом. Намагається не стояти на місці, а рухатися вперед, впроваджувати
нововведення у своїй діяльності, тим самим завойовувати новий ринок і нових
покупців.
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А.О. Когут
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ РЕСУРСІВ В М.
ЯРЕМЧЕ
Україна має всі необхідні умови для розвитку лікувально-оздоровчого
комплексу,

вона

має

багато

рекреаційних

ресурсів:

бальнеологічних,

кліматичних, ландшафтних, пляжних, пізнавальних. Дана стаття присвячена
вивченню

лікувально-оздоровчих

ресурсів,

які

суттєво

впливають

на

територіальну організацію рекреаційної діяльності, а також на формування
рекреаційних

районів

(центрів),

їхню

спеціалізацію

та

економічну

ефективність.
Ключові

слова:

лікувально-оздоровчий

туризм,

бальнеологічні

ресурси,

мінеральні ресурси, рекреаційний потенціал, озокеритолікування.
В наш час, коли життя населення протікає в шаленому ритмі, людину
оточують різні негативні фактори, які з певною мірою впливають на її здоров‘я.
До таких факторів належить: постійні стреси, забруднене навколишнє
середовище, хімічні та радіаційні викиди, забруднення водойм та знищення
екосистем, спричинене урбаністичним способом життя. Аби підтримувати стан
свого здоров‘я, виконувати профілактичні заходи та при необхідності
лікуватися – людина звертається до лікувально-оздоровчого туризму.
Для даного туризму головне завдання – це відновлення здоров‘я туристів
в санаторно-курортних установах в курортних зонах, в SPA-курортах та в
готельних комплексах, які спеціалізуються на надані лікувально-оздоровчих
послуг.
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Лікувально-оздоровчі установи в основному класифікують за такими
ознаками:
1) за особливостями наявних природних умов і ресурсів;
2)за характером оздоровчого впливу на людину. [2].
Завдяки поєднанню певних природних факторів та ресурсів формуються
потужні рекреаційні комплекси. Територіальна структура рекреаційного
комплексу представлена рекреаційними пунктами (окремо розміщені санаторії,
пансіонати тощо), рекреаційними районами (рекреаційні пункти і курорти з
відповідною інфраструктурою), рекреаційними регіонами (група рекреаційних
районів) та рекреаційними зонами (сукупність взаємопов‘язаних регіонів). [3].
В Україні діє 45 курортів загальнодержавного і міжнародного значення та
13 курортів місцевого значення, є понад 400 санаторіїв, які можуть прийняти на
лікування понад 600 тис. відпочиваючих. Разом з тим за останні роки
спостерігається

тенденція

зменшення

мережі

та

місткості

закладів

організованого відпочинку, скоротилася мережа туристичних баз, що значно
звузило можливості ефективного використання рекреаційних ресурсів.
Природні ресурси Яремче значні і різноманітні, вони відносно добре
вивчені, інтенсивно розробляються і використовуються у господарській
діяльності. Цьому сприяє значна територіальна концентрація виробництва й
населення, високий рівень розвитку продуктивних сил, вигідне економікогеографічне положення, унікальність природних ресурсів, зокрема мінеральних,
земельних, рекреаційних. [1]
Україна характеризується різноманітним поєднанням умов і ландшафтів,
які мають великі потенційні можливості для широкого розвитку лікувального й
оздоровчого відпочинку. Сприятливий клімат всієї території країни дозволяє
широко використовувати кліматотерапію як один з основних методів лікування
та

профілактики

хвороб,

специфічних

для

індустріальної

цивілізації.

Кліматичні умови Яремче характеризуються зональністю, чіткими сезонними
контрастами в ході метеорологічних елементів, зростанням континентальності з
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північного заходу на південний схід, формуванням кліматичних відмінностей у
гірських областях та на узбережжях морів.
Вплив відкритого свіжого повітря на організм людини (аеротерапія) і
сонячне опромінювання (геліотерапія) можна застосовувати у всі сезони року і
в усіх кліматичних зонах Яремче.
В Яремче є велике розмаїття мінеральних вод, яке можна використовувати,
насамперед, як лікування складних захворювань за призначенням лікарів, а
також і таких, які можна вживати без обмеження.
Мінеральні лікувальні води – це природні води, що мають лікувальні
властивості внаслідок підвищеного вмісту біологічно активних компонентів. До
нинішнього дня поняття «мінеральні води» дослідниками (бальнеологами,
гідрогеологами, гідрохіміками) трактується неоднозначно. [2].
За даними наукових досліджень, у складі підземних вод міститься понад 80
хімічних елементів таблиці Менделєєва. Головних компонентів, які складають
основну масу мінеральних речовин, розчинених у підземних водах, небагато –
всього сім: натрій, кальцій, магній, калій, хлор, сульфати і гідрокарбонати.
Лікувальними мінеральними водами прийнято вважати лише ті підземні води,
які завдяки великому вмісту розчинних газів, високій загальній мінералізації,
наявності певних терапевтичних іонів або підвищеній температурі придатні для
використання в лікувальних цілях.
На території України є мінеральні води основних бальнеологічних груп:
Група А. Води без специфічних компонентів та властивостей, їхня
лікувальна

дія

зумовлена

основним

іонним

складом

та

загальною

мінералізацією; азот та метан містяться в них у розчиненому стані в умовах
атмосферного тиску тільки в незначних кількостях. Води цієї групи виведені на
земну поверхню свердловинами, вивчені та використовуються на курортах
Миргорода (Полтавська область), Куяльника (Одеська область), Трускавця
(Львівська область), Феодосії (Крим), Очакова (Миколаївська область) тощо.
Група Б. Води вуглекислі. Лікувальна дія зумовлена наявністю у великих
кількостях розчиненого вуглекислого газу, який становить 95 - 100 % газів, а
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також іонним складом та загальною мінералізацією. Ці води виведені на
поверхню, вивчені та використовуються на курортах Поляна, Голубине, Сойми
(Закарпатська область).
Група В. Води сульфідні. Фізіологічна та лікувальна дія зумовлена
наявністю сульфідів (вільного сірководню та гідросульфідного іона). Води цієї
групи вивчені та використовуються на курортах Любеня Великого (Львівська
область), Синяка (Закарпатська область), Черче (Івано- Франківська область).
Група Г. Води залізисті, миш‘яковисті або миш‘якові з високим вмістом
марганцю, міді, алюмінію. Лікувальна дія зумовлена (окрім їхнього іонного,
газового складу та мінералізації) одним або декількома з фармакологічних
активних компонентів. Ця група вивчена та використовується у санаторіях
Закарпатської області.
Група Д. Води бромні, йодні та з високим вмістом органічних речовин.
Виділено два типи мінеральних вод з високим вмістом органічних речовин.
Води групи вивчені та використовуються на курортах Трускавця (Львівська
область), Березівських мінеральних вод (Харківська область).
Група Е. Радонові (радіоактивні) води - використовуються на курорті
Хмільник (Вінницька область). [2].
Бальнеологічні курорти – це курорти, що мають природні джерела
мінеральної води. Мінеральні води використовуються для внутрішнього
застосування на питних курортах і зовнішнього застосування у вигляді
загальних і місцевих ванн, душей, зрошувань кишечника, купань. Залежно від
характеристики лікувальних мінеральних вод визначені показання для
бальнеолікування.
На території Яремче виявлено досить значні ресурси різних типів
мінеральних лікувальних вод. Гідромінеральне багатство Яремче визначається
наявністю таких мінеральних вод, як вуглекисні, сульфідні, радонові, залізизті
та миш'яковисті, йодні, бромні та йодо-бромні, борні, кременисті води, з
підвищеним вмістом органічних речовин та води без специфічних компонентів
і властивостей.
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Лікувальні мінеральні води, які розвідані та використовуються, можуть
бути об'єднані в такі 5 груп:
- радонові;
- сульфідні;
- вуглекислі;
- термальні;
- інші.
Радонові води найбільш широко використовуються як зовнішній засіб у
вигляді загальних і місцевих ванн. Показами для лікування радоновими
ваннами є захворювання серцево-судинної системи, шкіри та органів опорнорухового апарату.
Сульфідні мінеральні води використовуються як ванни, меншою мірою для
зрошення та інгаляції. Позитивний ефект має лікування при захворюваннях
органів опорно-рухового апарату, нервової системи, жіночих статевих органів,
серцево-судинної системи.
Вуглекислі мінеральні води поширені на південно-західному схилі
Українських Карпат і на Закарпатті. Ці води використовують у санаторіях
Закарпатської області, а також розливають як природні і лікувально-столові
води. Джерела вуглекислих вод є також на Керченському півострові.
Вуглекислі води використовуються для внутрішнього вживання у вигляді
пиття, інгаляцій, зрошення, промивання і зовнішнього – у вигляді ванн і душів.
П'ють ці води при захворюванні органів травлення, печінки і жовчних шляхів,
порушенні обміну речовин.
Ще одним невід‘ємним природним ресурсом Яремче є озокерит.
Озокеритолікування – це теплолікувальна процедура, при якій на пацієнта
здійснюється

температурний,

механічний,

хімічний

вплив

медичним

озокеритом. Озокерит – гірський віск, мінерал нафтового походження. В
лікуванні застосовують медичний озокерит, який складається з рудного
озокериту петролатума і парафіну. В складі прикарпатського озокериту
присутні: церезін (до 60%), нафтові смоли асфальтени, парафін, мінеральні
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масла. Розплавлений озокерит при вистиганні зменшується в об‘ємі до 15%,
чим пояснюється його своєрідна механічна дія. Теплий озокерит дуже
пластичний і добре прилягає до згинів тіла, має високу теплоємність і низьку
теплопровідність. При озокеритолікуванні на організм людини діють такі
фактори:
- тепловий (поглинання організмом теплової енергії озокериту);
- механічний (компресійна дія озокериту, яка сприяє більш глибокому
прогріванню);
- хімічний (подразнення нервових закінчень асфальтенами і смолами);
- біологічний (поступання в організм біологічно активних речовин).
Озокеритолікування сприяє посиленню кровотоку, розширенню судинної
сітки, виведенню токсичних продуктів запалення з паталогічного вогнища,
покращенню живлення тканин, обміну речовин.
Основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних ресурсів
полягають

у

максимально

повному

задоволенні

потреб

населення

у

повноцінному оздоровленні та лікуванні, охороні та відновленні рекреаційних
ресурсів, зростанні якості послуг у цій сфері. Перспективи розвитку
рекреаційного комплексу полягають у залученні додаткових інвестицій в
оновлення інфраструктури, що працює на потреби рекреаційного комплексу;
інтенсивному розвитку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в
цілому, збільшенні питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні національного
доходу країни.
Таким чином встановлено, що м. Яремче володіє потужними запасами
бальнеологічних ресурсів, які можуть бути використані з метою покращення
надання лікувально-оздоровчих послуг. В цілому ресурси м. Яремче мають
важливе значення, оскільки забезпечують відновлення та розвиток життєвих
сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для
регенерації здоров‘я і підтримки працездатності населення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
РОЗВИТКУ
У статті розглянуто інновації в розвитку готельного бізнесу на сучасному
етапі. Виявлено особливості розвитку готельного господарства в Україні.
Готельне господарство світу розвивається швидкими темпами, багато в чому
завдяки

впровадженню

інновацій.

Недостатньо

впроваджено

новітніх

досягнень світу в сфері готельного бізнесу.
Ключові слова: готель, готельний бізнес, готельні мережі, міжнародні
готельні оператори.
Належний рівень розвитку готельного господарства необхідний для будьякої держави. Розвиток промисловості, торгівлі, економіки і туризму, а також
культури і спорту сприяє мобільності людей з метою встановлення контактів,
обміну досвідом, організації різноманітних заходів, оздоровлення і відпочинку.
Брак готелів ускладнює всі ц процеси, натомість розвиток готельного
господарства веде і до розвитку суміжних видів підприємницької діяльності
(торгівлі,

виробництва

тощо)

і

сприяє

пожвавленню

усіх

суспільно-

економічних контактів, посилює економічний потенціал регіонів.
Дослідженню

розвитку

готельного

господарства,

готельних

мереж

присвячено праці таких закордонних вчених, як: О.О. Балашова, М. Вудроу, Г.
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Клікет, А. Майлер, Р. Мартін, Я. Мюррей, М.І. Кабушкін, В.С. Новіков, Б. Сміт,
Р. Розенберг та І. Рикова. Також різні аспекти розвитку ринку готельних послуг
вивчали вітчизняні вчені: Г.А. Андрощук, Л.О. Іванова, Т.В. Буряк, Г.Я. Круль,
М.П. Мальська, О.Ф. Моргун, І.Г. Пандяк, П.Р. Пуцентейло, С.В. Скибинський
та А.В. Цірат. Однак готельний бізнес постійно розвивається. Для залучення
туристів використовують нові методи керування й технологї обслуговування у
секторі розміщення. Отож вивчення інноваційних підходів у готельному
господарстві світу актуальне й для нашої країни.
Мета – розкрити основні інноваційні підходи в розвитку готельного
господарства світу й України на сучасному етапі.
Як вітчизняній, так і світовій літературі властива багатогранність поглядів
на сутність поняття «інновація». І це не дивно, бо як зауважив відомий
американський футуролог Елвін Тоффлер, серед проблем, з якими стикається
бізнес, немає важливішої і складнішої, ніж проблема нововведень [3, с.56].
Незважаючи на значне накопичення емпіричних знань та теоретичних
концепцій, ще відсутня узагальнююча теорія з інноватики, існують розбіжності
з ряду важливих методологічних питань, тлумачення основних категорій, про
що свідчить спеціальна література.
Західні дослідники Б. Санто, В. Д. Хартман, Б. Твісс, Г. Перлакі,
Е. Менсфілд, Р. Фостер, Й. Шумпетер, П. Друкер трактують категорії
інноватики залежно від об'єкта та предмета свого дослідження. На думку Ф.
Ніксона інновація – це сукупність виробничих, технічних і комерційних
заходів, які ведуть до появи на ринку нових та вдосконалених промислових
процесів і обладнання [5, с.34].
Відомий американський вчений в галузі науки й техніки Б. Твісс
стверджував, що нововведення – процес, у якому винахід або ідея набуває
економічного змісту. «Це єдиний у своєму роді процес, – пише Б. Твісс, – що
об'єднує науку, техніку, економіку й управління. Він полягає в одержанні новизни і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи комплекс відносин, виробництво, обмін, споживання» [7, с.152].
163

Німецький спеціаліст Ф. Хаберланд переконаний, що «нововведення
охоплює науково-технічні, технологічні, економічні й організаційні зміни, які
виникають у процесі відтворення. Його основними характеристиками є: якісна
новизна виробів, способів виробництва і технологій у порівнянні з
попередніми, темпи реалізації, динаміка циклу нововведень, економічна
ефективність, соціальні наслідки» [7, с.154].
В наш час в світі склалася потужна система засобів розміщення та
обслуговування гостей, яка сформувала матеріально-технічну основу індустрії
туризму – готельне господарство. У широкому розумінні під готельним
господарством слід розуміти індустрію гостинності, що передбачає
проживання, харчування та інші додаткові послуги, надавані готельними
підприємствами. У вузькому розумінні слова готельне господарство – це лише
проживання.
Відповідно до поставленої мети, доцільним є розгляд готельного
господарства в контексті індустрії гостинності, яка сьогодні являє собою галузь
зі зростаючим рівнем спеціалізації, наростанням процесів концентрації
виробництва та переходом на нові технології.
Новітній менеджмент готельної сфери застосовує новітні системи
управління готелями. Вони дозволяють вирішувати низку проблем в
інформаційному забезпеченні готельних технологій, виконувати маркетингові
дослідження та контролювати результати просування турпродукту ,
накопичувати дані про обсяги операцій, туристичних партнерів і постійних
клієнтів. Підключення до міжнародних комп‘ютерних систем бронювання
дозволяє готельним підприємствам виходити на нові ринки [2, с.215].
У сфері готельного господарства комп‘ютерні системи резервування
готельних місць мають характер національних комп‘ютерних мереж або
корпоративних мереж бронювання.
Система національних комп‘ютерних мереж діє дуже ефективно.
Бронювання виконується через багатоканальну безкоштовну телефонну
мережу, підключену до центрального комп‘ютерного офісу. Центр консулює
наявність і рух місць у всіх готелях, що входять до системи. Замовлення, зміни
й ануляції виконуються швидко і без проблем. За відсутності місць в одному
готелі автоматично пропонується розміщення в іншому, поблизу. При цьому
операційні й управлінські витрати мінімальні. Прикладом мережі такого типу
може бути англійська Travelodge Chail.
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Система корпоративних мереж бронювання (готельних груп, консорціумів)
діє у межах самостійно розроблених програм і об‘єднує готелі на принципах
підключення до консорціумів. Система має комп‘ютерний центр підключений
до багатьох міжнародних комп‘ютерних мереж та готелів у багатьох країнах
світу. Система використовує супутниковий зв'язок та забезпечує споживачів
інформацією про готелі, асортимент і якість послуг, що в них надаються.
Прикладом такої великої та складної системи готельного бронювання є мережа
Holidax-2000, що належить до американського ланцюга Holiday Inn.
Опинившись у готелі знайомої корпорації в чужій країні, клієнти почувають
себе майже як вдома, у звичній і комфортній обстановці. Особливо швидко
збільшується номерний фонд у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону і
Близького Сходу, а за кількістю готельних місць, за світовими показниками,
лідирує Європа, від якої не набагато відстає Америка [4, с.131].
Проаналізувавши високотехнологічні новинки автоматизації готелів,
можна виділити кілька основних, які є останнім словом техніки і сприяють
конкурентній боротьбі (рис.1)
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Energy
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Рис.1. Системи автоматизації готелів
Готельне господарство із індустрії малих підприємств, що перебували
практично у приватному володінні здійснювали управління на незалежній
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основі, трансформується у сучасну індустрію з різноманітними способами
володіння і керування, такими, як: франчайзинг, партнерство, оренда і
керування за контрактом.
Франчайзинг як система господарювання широко застосовується в
індустрії гостинності. Його суть полягає в тому, що компанія залучає кошти «зі
сторони» і з їх допомогою розвивається набагато швидше, ніж на свої власні
кошти. Компанія, зберігаючи за собою ліцензію, як і раніше, користується
повними правами, наприклад, правом використовувати свої фірмові знаки,
вивірену

технологію,

методику,

систему

резервування,

відпрацьовані

маркетингові процедури, систему знижок тощо. Той, хто купує у компанії
ліцензію, підписує контракт на самостійне керування частиною її власності
(ресторан, готель тощо) відповідно до умов, обумовлених з власником ліцензії
[1, с.23].
Франчайзинг вигідний для компанії, що дає можливість швидко
розвиватись, і для донора, у якого є кошти і бажання працювати, але браку
досвіду та відповідної репутації.
Попри всі свої вигоди, франчайзинг має дві проблеми:
власникові ліцензії важко постійно підтримувати стандарти якості;
побоювання фінансової пастки зі сторони тих, хто купив право
користування ліцензією.
Передусім, у контракті нелегко викласти всі нюанси, що могли б
гарантувати стандарти якості. Тільки останнім часом франчайзингові контракти
почали більш повно формулювати вимоги до зовнішнього вигляду приміщень
та рівня обслуговування клієнтів. Оплата за ліцензією встановлюється згідно з
договором між власником та контрактом, але в середньому становить 3-4% від
прибутку з кожного зданого номеру.
Інтенсивно відбуваються процеси проникнення капіталів готельних
ланцюгів в інші галузі і, навпаки, - вливання капіталів інших галузей у готельну
справу.
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Подальший розвиток готельного ринку в Україні вимагає проведення
ґрунтовних економічних і маркетингових досліджень, основою яких може бути
аналіз фактичних показників і тенденцій діяльності готельних підприємств.
Розвиток готельного ринку може стати суттєвим каталізатором економічного
піднесення в Україні [6, с.346].
Новою тенденцією розвитку сектору розміщення є будівництво доволі
незвичайних і екстравагантних готелів світу, щоб викликати цікавість і
прагнення на власному досвіді зазнати незвичайних відчуттів. Такі готелі
розташовані в неймовірних місцях і умовах: у стародавніх замках, у підземних
бункерах, у колишніх в‘язницях, на даху музею, в індійських вігвамах, у
печерах, у фортецях.
Інший напрям – створення панорамних готелів. Сьогодні власникам готелів
складно переконати вимогливих клієнтів у винятковості свого готелю, що
пропонує певний рівень обслуговування та різноманітність послуг. Отож деякі
готельєри вигадали новий вид послуг – відвідати бари, ресторани й навіть
плавальні басейни, розташовані в мегаполісах на дахах великих готелів, де
туристи також можуть насолоджуватися панорамним оглядом міських околиць.
Поряд із традиційними повносервісними готелями останнім часом
з‘являються спеціалізовані готелі зі скороченим набором пропонованих послуг.
Вони орієнтовані на обслуговування певного сегмента туристського ринку:
наприклад, на туристів, які приїхали на конгреси, виставки, ярмарки, грати в
гольф, кататися на лижах, займатися кінним спортом і т.д.
Готелі будують сьогодні як комплекси з розміщенням додаткових послуг
для приїжджих за наявності певної кількості комплементарних послуг.
Причому враховують особливості навколишнього ландшафту й необхідність
його збереження, природно-кліматичні чинники (температура й вологість
повітря, кількість опадів, швидкість і напрям вітру і т.д.). Архітектурне,
конструктивне і планувальне рішення будинку необхідно поєднувати з
доступністю в ціні й забезпеченістю економічності його експлуатації [1, с.123].
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Отже,

на

сучасному

етапі

готельний

бізнес

характеризується

диверсифікованістю своєї діяльності та креативним підходом. Швидко
розвиваються нові технології будівництва будівель, з‘являються нові сегменти
ринку, що задовольняють різноманітний попит туристів. У конкурентній
боротьбі між готелями чималого значення набуває незвичайність й унікальність
готельних закладів.
Важливою інновацією розвитку готельного господарства в Україні є поява
міжнародних готельних операторів, які вважають туристський ринок України
перспективним, їхні готелі надають туристам послуги світового рівня.
Подальший розвиток сектору розміщення значною мірою залежить від
створення сприятливих умов щодо залучення інвестицій для будівництва нових
і реконструкції старих будівель. Також необхідна розробка стратегії готельного
господарства, у якій максимально враховуватимуть всі запити споживачів
готельних послуг.
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А.Ф. Кривко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНЦІЯ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО
БІЗНЕСУ ТА РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
У статті визначено особливості конкуренції між суб’єктами високого,
середнього, низького цінових сегментів ресторанного та готельного ринку;
систематизовано сучасні види конкуренції в готельно-ресторанному бізнесі
відповідно до елементів поведінкового та функціонального підходів.
Ключові слова: ресторан, ресторанний бізнес, конкуренція, мережі, мережеві
суб’єкти, цінові сегменти, позиціонування, параметри позиціонування.
Сучасною світовою тенденцією є підвищення значення сфери послуг, як в
світовій економіці, так і в економіці окремих країн і України зокрема. В свою
чергу це призводить до природної активізації маркетингових зусиль в даному
секторі. Треба зазначити, що сам ринок послуг має свою специфіку та
складності, що вимагають додаткових досліджень та розроблення на їх основі
нових ефективних інструментів маркетингового впливу.
Ресторанний бізнес є типовим представником сфери послуг, при цьому він
сам по собі є достатньо динамічним і многогранним. На даному ринку
достатньо швидко з‘являються нові концепції та формати ресторанів.
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Останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності закладів
харчування,

що

зумовлено

низкою

економічних,

демографічних,

та

соціокультурних факторів. Взагалі в Україні ресторанний бізнес є достатньо
прибутковим, тому на ринку має місце стабільне зростання конкуренції. При
цьому зростає не тільки ринок послуг, але й вимоги до нього з боку відвідувачів
– вони стали більш вибагливими до сервісу, дизайну, кухні, внутрішньої
атмосфери [6, с.156].
За таких умов суттєвої актуальності набувають такі маркетингові
інструменти як маркетингові дослідження, сегментація та позиціонування.
Проте, треба зазначити, що в більшості випадків оператори даного ринку не
мають формалізованої маркетингової стратегії, і використовують реактивний
підхід до маркетингових досліджень. Проблемами ринкового позиціонування
на споживчому ринку займалися такі автори як А. Райс, Дж. Траут,
Г. Дж. Холлі, Н.Ф. Персі, Дж. Сандерс, С. Рівкін, С.Х. Уокер, Ф. Котлер,
Д. Аакер, О.В. Зозульов, Н.Л. Пісаренко. В роботах зазначених авторів
висвітлені базові теоретичні положення, визначні стратегеї ринкового
позиціонування. Проте, такий специфічний ринок послуг як ресторанний бізнес
потребує певної адаптації теоретичних положень.
Досягнення науковців розв‘язали багато проблем, але постійні зміни
зовнішнього

середовища,

позитивні

та

негативні

тенденції

розвитку

ресторанного бізнесу вимагають подальших системних досліджень.
Теоретичних та методологічних обґрунтувань потребують конкурентні
відносини мережевих та немережевих (автономно діючих) суб‘єктів на
ресторанному ринку вцілому, а також у межах окремих його сегментів.
Необхідна систематизація загальних та специфічних видів конкуренції, що вже
існують на практиці та завдають власникам ресторанного бізнесу значних
проблем. Оскільки наукова думка відстає від практики формування та розвитку
ресторанного ринку в Україні, то значна увага під час підготовки даної статті
приділялась публікаціям у галузевих періодичних виданнях і в мережі Інтернет
експертів, власників, менеджерів ресторанного бізнесу.
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Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що сучасний розвиток
готельного бізнесу базується на побудові такої системи обслуговування, яка
необхідна для надання якісних послуг своїм клієнтам.
Мета статті полягає у визначенні, систематизації та обґрунтуванні
сучасних видів конкуренції в ресторанному бізнесі України; розробленні
методики позиціонування закладів ресторанного господарства.
Із розвитком ринкових відносин заклади громадського харчування
втратили свою одноманітність, обмеженість асортименту та недосконалий
сервіс. Зараз ресторанне господарство є однією зі значних і динамічних галузей
економіки.
Стан та розвиток ринку послуг ресторанного господарства залежить від
економічного становища населення та суспільства в цілому. В останні роки
ринок

послуг

кількості

ресторанного

підприємств

господарства

ресторанного

характеризується

господарства,

тобто

зростанням
загостренням

конкуренції. Що потребує від власників закладів ресторанного господарства
більш ефективної діяльності шляхом реалізації заходів щодо утримати вже
існуючих та завоювати нових клієнтів [8, с.76].
Ресторанна справа в світі є однією з найприбутковіших. Сучасний
ресторанний ринок України є досить молодий. Українські споживачі готові
залишати в закладах громадського харчування мінімум $4,5 млрд. в рік. Але
вітчизняний бізнес чомусь не помічає цієї цифри – за підрахунками
рестораторів, ринок громадського харчування насичений не більше ніж на 50%
[5, с.243].
Кажучи про рівень насиченості ринку, перш за все, оперують таким
показником, як кількість місць на споживача послуг закладів громадського
харчування. Так, в середньому по Європі одне місце в ресторані (кафе, барі,
фаст-фуд і т.п.) доводиться на 8 жителів, в Києві – на 35 жителів, в Одесі – на
40, в Львові – на 25 жителів (рис. 1). Виходячи з цих даних, можна зробити
висновок, що перспективи ресторанного ринку в Україні просто величезні
[2, с.34].
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Рис. 1. Рівень насиченості ринку
У теперішній час можна прослідкувати існування різних концепцій
організації ресторанного господарства на локальному ринку, що забезпечує, з
одного боку, підтримку одне одному, а з іншого – створює конкурентне
середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості
споживачів, як результат, збільшення прибутку [1, с.239].
З

початком

економічних

трансформацій

прибутковість

закладів

ресторанного господарства стала основною метою діяльності підприємств,
досягти якої, працюючи на обмеженому сегменті споживчого ринку, що
обумовлений низьким рівнем життя українців. Вплив зовнішніх факторів
призвів до того, що більше половини підприємств ресторанного господарства в
Україні є збитковими. Українським рестораторам доводиться враховувати
національні нюанси – низьку купівельну спроможність певної частини
населення,

відсутність

налагодженої

системи

постачання,

дефіцит

висококваліфікованого персоналу [6, с.84].
Однією з найгостріших проблем ринку є проблема постачання продуктів та
спиртних напоїв. Ресторатори стверджують, що постачальники, які пропонують
якісну продукцію невиправдано завищують ціни, у той час як ресторатор,
зважаючи на конкуренцію, не може збільшити ціну на страви, а тому
зменшується прибутковість [3, с.97].
Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани
повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму
сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Також потрібно
заохочувати co-opetion (cooperation+competition: співпраця + конкуренція), адже
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готельний бізнес змушений конкурувати не лише в середині галузі, а й з
фірмами готельного сервісу, фірмами, які пропонують послуги оренди житла,
гуртожитками, приватним сектором, але разом з тим він повинен тісно
співпрацювати з ними. В більшості співпраця ведеться з туристичними
фірмами, які бронюють місця для своїх клієнтів. У таких питаннях вони
повинні діяти за одно як представники готельного бізнесу, водночас
підтримуючи конкуренцію в середині галузі. Однією з найбільших проблем
готельного та певною мірою ресторанного бізнесу є відсутність реклами. Отже,
потрібно запровадити агресивну рекламу на туристичних сайтах, в турагенціях,
що певною мірою знизить зовнішню конкуренцію. Для реклами є вигідною
підтримка різноманітних фестивалів, конкурсів. Агресивне рекламування
готельної галузі рекомендується провадити в межах співпраці в галузі, що
дозволить суттєво знизити фіксовані витрати, розкидавши їх по всіх учасниках
[7, с.126]. Було б добре отримати державну підтримку готельного бізнесу,
наприклад на кордоні видавати іноземцям проспекти з усіма готелями України,
налагодити співпрацю з Держкомтуризму тощо.
Український ресторатор повинен придумувати щось нове буквально кожен
день. Тому власник повинен або постійно знижувати ціну, або пропонувати за
ту ж ціну більше послуг. Корпоративні клієнти дуже цінні, тому ресторани
йдуть на ряд поступок: можуть готувати з продуктів клієнта, не існує
фіксованих знижок для корпоративних клієнтів, працює правило: чим більше
запрошених, тим більшу знижку отримує замовник.
Останнім часом людському чиннику в індустрії гостинності приділяється
важлива увага. Створення для робітників і службовців сприятливого клімату
для роботи робить можливим вищий рівень трудової активності, який стимулює
високу трудову активність кожного і відбивається на доходах підприємства в
цілому. Надання працівникам можливості кар‘єрного росту позитивно впливає
на моральний стан колективу [4, с.186].
Створення сучасної індустрії туризму неможливо без підприємств
готельного й ресторанного господарства, які сприяють задоволенню таких
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першочергових потреб туристів, як проживання й харчування. Важливе
значення для готельного бізнесу є покращення сервісу і надання готелю більшої
кількості зірок.
Ринок громадського харчування м. Києва знаходиться на етапі - стадія
розвитку.
Щодо тенденцій розвитку певних кухонь, то на ринку ресторанних послуг
м. Києва найбільш широко представлена змішана (європейська або міжнародна)
та українська (вона ж традиційна чи домашня) кухні. Це зумовлено тим, що
споживачі віддають перевагу улюбленому продукту в улюбленому виконанні, і
при цьому абсолютно не важливо, який тип кухні представляє та або ж інша
страва.
Значна конкуренція на ринку ресторанних послуг зумовила динамічний
розвиток концептуальних закладів, які підкреслюють свою індивідуальність та
унікальність, що знаходить відображення у назві, кухні, інтер‘єрі, екстер‘єрі,
навіть одязі персоналу, посуді та предметах сервірування.
Деякі із закладів пропонують дитяче меню та дитячі розваги, просуваючи
ідею сімейного відпочинку.
Щодо цінової політики, то серед кафе і ресторанів найбільша кількість тих,
що мають середній чек 200-250 грн. і орієнтуються на представників
«середнього класу». Значний розвиток середньоцінових ресторанів (кафе, барів)
є показником досить стабільного соціально-економічного розвитку міста.
Стають популярними заклади, що пропонують каву, чай, борошняні і
кондитерські вироби, шоколад.
Стратегічно правильним кроком є створення не одиничної кав‘ярні або
кондитерської, а мережі таких закладів. Це обумовлено, перш за все,
технологічними (набагато вигідніше мати власний кондитерський цех для
роботи на декілька закладів), і маркетинговими причинами (споживач швидко
звикає до певної торгової марки і продукції).
Для просування своїх послуг заклади громадського харчування м. Києва
створюють власні сайти.
174

Заклали

громадського

харчування

в

м.

Київ

досить

широко

використовують такі маркетингові заходи, як: оформлення вітрин, фасаду та
внутрішнього інтер‘єру; дисконтні картки; акції та знижки; комплексі меню
(наприклад комплексні обіди); якість послуг, страв та обслуговування;
оновлення меню: створення мережі закладів; літні та дитячі майданчики тощо.
Отже,

для

підвищення

конкурентоспроможності

учасники

ринку

громадського харчування та надання послуг розміщення мають діяти в таких
напрямах: впроваджувати заходи маркетингових комунікацій для поліпшення
конкурентної позиції підприємства на ринку; розробка цільової стратегії
розвитку підприємства ; впровадження корпоративної етики в закладах
громадського харчування та розміщення; впровадження сертифікації продукції;
щоденні поставки свіжої продукції у довірених постачальників; перевірка,
навчання та перекваліфікація кадрів; розробка маркетингових програм та
маркетинговий контроль. Перспектива подальших досліджень вбачається у
впровадженні

заходів

маркетингових

комунікацій

для

підвищення

конкурентоспроможності закладів громадського харчування та закладів
розміщення, а також у формуванні відповідної програми розвитку закладів за
умов світового фінансового розвитку.
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ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті викладено матеріал, що стосується проблем і перспектив розвитку
готельного господарства в Україні, а саме – щодо діяльності та
функціонування індивідуальних закладів розміщення, проведено оцінку стану
цієї сфери.
Ключові слова: готельне господарство, колективні засоби розміщення,
індивідуальні засоби розміщення, перспективи, проблеми.
У наш час вітчизняна готельна сфера робить відчайдушні спроби
прорватися на світовий ринок готельних послуг. Це спричинено, зокрема, тим,
що в Україні спостерігаються тенденції до реалізації політики європейської
інтеграції. Тому все більше і більше стає актуальним питання розвитку та
впровадження нових форм та типів засобів розміщення, які раніше не мали
своєї значної частки в готельному господарстві України. В основному, це
стосується ніші індивідуальних закладів розміщення (далі - ІЗР), яка тількитільки набирає обертів, має значний потенціал для розвитку на території нашої
держави, але немає підтримки і стикається з низкою проблем.
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Проблеми функціонування готельного бізнесу, його економічний розвиток
привертають до себе значну увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.
Діяльність підприємств готельного господарства досліджували і досліджують
досі такі науковці, як С. С. Галасюк, О. В. Шикіна, О. М. Юр‘євська, та ін..
За визначенням Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) засоби
розміщення являють собою «будь-які об‘єкти, що регулярно або епізодично
надають туристам місця для нічлігу» [1]. Вони поділяються на дві великі групи:
колективні засоби розміщення (до складу яких входять готелі, аналогічні
готелям

заклади,

спеціалізовані

заклади

та

інші

колективні

заклади

розміщення) та індивідуальні засоби розміщення (ІЗР).
Нижче представлений склад групи ІЗР відповідно до національних
стандартів класифікації закладів розміщення.
Склад групи індивідуальних закладів розміщення
Документ, його назва

Склад групи

ДСТУ 4268:2003«Послуги

-

Кімнати, орендовані в сімейних будинках;

туристичні. Засоби

-

житло, орендоване у приватних осіб або за

розміщування. Загальні
вимоги»

посередництвом агентств;
-

неосновне власне житло;

-

житло, що його надають безоплатно родичам та
знайомим;

ДСТУ 4527:2006 «Послуги

іншіІЗР.
«Бунгало», «гостьова квартира», «гостьова кімната»,

туристичні. Засоби розміщення. «дача», «караван», «збірно-розбірний караван», «караванТерміни та визначення»

будиночок», «котедж», «намет», «намет-причіп»,
«сільський будинок», «фермерський будинок».

В Україні, на сьогоднішній день, підприємства, що їх відносять до складу
ІЗР, зустрічають на своєму шляху цілий ряд вагомих проблем, які можуть
перешкоджати стрімкому та ефективному розвитку діяльності ІЗР. Разом з тим,
існують і сприятливі для даної сфери чинники, що представлені нижче[2, с. 35].
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Чинники, що впливають на розвиток ІЗР
№

Проблемні питання

Сприятливі чинники

п/п
1.

2.

Відсутність законодавчої бази у сфері

Проблема в невеликих фінансових

засобів розміщення малої місткості

вкладеннях при відносно високих прибутках

Відсутність системи навчання та

Вищий коефіцієнт завантаження навіть у

підвищення кваліфікації кадрів у

перші роки функціонування у порівнянні з

галузі управління і обслуговування ІЗР великими готелями
3.

Недосконалість процедури

Рентабельність ІЗР складає близько 18%, тоді

сертифікації

як аналогічний показник для великих готелів
знаходиться на рівні 8-10%

4.

Відсутність дешевої та ефективної
системи автоматизованого управління
малими засобами розміщування

5.

Відсутність ефективної системи
просування готельних послуг
Відсутність статистичної звітності, яка
б достовірно відображала стан ІЗР

7.

Термін окупності ІЗР становить від 3-ох до 5ти років, в той час як для готельних
комплексів цей показник становить близько 7
років
Персоніфікація обслуговування
Гнучка система ціноутворення

На першому місці стоїть відсутність законодавчої бази у галузі засобів
розміщення малої місткості. Через це відбувається обмеження зростання
чисельності ІЗР, виникає проблема їхніх відносин із контролюючими
державними

органами,

відсутня

система

категоризації

малих

засобів

розміщення, що не володіють мінімально допустимим номерним фондом [3, с.
100].
У результаті діючої податкової політики щодо ІЗР наша держава не
отримує значні суми платежів у державний бюджет, тому що їх діяльність може
існувати без реєстрації як суб‘єктів підприємницької діяльності. На готельному
ринку України існує велика кількість необлікованих дач, вілл, садиб, котеджів
(тобто засобів розміщення малої місткості), розташованих у найбільш
рецептивних регіонах країни, що дозволяє їхнім власникам займатися тіньовою
економікою.
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Державним органам влади варто звернути увагу на вищеописані проблеми
і розробити проекти нових законів, які б регулювали систему сплати податків
малих засобів розміщення. Крім того, варто ввести порядок обліку ІЗР для
проведення статистичного аналізу та оцінки реального стану ринку готельного
господарства країни.
Ще однією проблемою даної сфери є відсутність системи підвищення
кваліфікації кадрів у галузі управління й обслуговування засобів розміщення
малої місткості. Також відсутня система автоматизованого управління
готельними підприємствами малої місткості. Крім того, немає можливості
підключення цих готелів до системи online-бронювання.
Для підвищення кваліфікації персоналу ІЗР можна розробити спеціальні
курси, які будуть стосуватися лише цієї сфери, або ж скористатися вже
існуючими системами навчання кадрів готельного бізнесу. Крім цього,
необхідно створити систему автоматизованого управління ІЗР на заміну
існуючим книгам реєстрації гостей, що значною мірою спростить роботу
працівників закладу. Для поширення інформації про ІЗР та послуги, які він
надає, необхідно, як мінімум, створити власний сайт, і як максимум,
організувати власну систему бронювання. Проте це клопіткий і довгий процес.
ІЗР найчастіше складно працювати самостійно. Вони потребують вищої
управлінської майстерності, ніж колективні засоби розміщення. Керівники
самостійних ІЗР стикаються з низкою проблем, найчастіше у сфері маркетингу і
фінансів. Вони вимушені виконувати функції не лише лінійного, але також і
функціонального керівництва. Керівництво ІЗР, якщо воно хоче зберегти
прибутковість, повинне впроваджувати сучасні управлінські системи і
технології, використовувати гнучку систему керівництва кадрами, за якою
службовці в разі виробничої необхідності можуть поєднувати декілька посад і
замінити один одного, тобто є фахівцями широкого профілю [2, с. 36].
Недосконалість процедури сертифікації ІЗР полягає в тому, що метою
цього процесу є встановлення відповідності послуг з розміщення обов‘язковим
вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, але для ІЗР
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таких документів та актів не існує, тому необхідність у сертифікації як такій
повністю відпадає. Разом з тим, відсутність конкретних стандартів надання
послуг розміщення та обслуговування клієнтів ІЗР може стати суттєвою
перешкодою на шляху розвитку сфери.
Відсутність ефективної системи просування готельних послуг означає, що
ІЗР не мають ефективних методів реклами та маркетингових стратегій.
Споживач послуг може дізнатися про ІЗР або з біг-бордів, або від тих гостей,
які уже побували в різних закладах. Лише одиниці мають власні сайти або
розміщену інформацію на інших інтернет-ресурсах. Іноді можна побачити
рекламу закладу в місцевій газеті чи журналі. Власники ІЗР користуються
такими засобами просування через їх дешевизну і малозатратність по часу.
Проте, щоб вийти на якісно новий рівень готельного господарства, необхідно
проводити більш масштабніші рекламні кампанії. Зокрема, можна укласти
договір з місцевими туристичними фірмами на різних умовах, що привабить до
ІЗР нову клієнтуру.
Разом з тим, сектор ІЗР в готельному господарстві, як уже було сказано,
має значний потенціал і перспективи для розвитку. Зокрема, реалізація проектів
готельних підприємств малої місткості при не дуже значних вкладеннях
приносить значні прибутки. Крім того, нові ІЗР вже в перші роки роботи мають
більш високий коефіцієнт завантаження номерного фонду. Рентабельність
таких ІЗР становить близько 18%, у той час як аналогічний показник для
колективних засобів розміщення перебуває на рівні 8-10%. Строк окупності ІЗР
дорівнює приблизно трьом – п‘яти рокам, а для готельних комплексів він
становить у середньому сім років [4].
Відмітною рисою ІЗР від великих засобів розміщення є персоніфікація
обслуговування. Саме це дозволяє персоналу закладу приділяти значну увагу
кожному гостю індивідуально і в необмеженій кількості.
Гнучка система ціноутворення дозволяє ІЗР чутливо і швидко реагувати на
зміни в економіці країни.
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Виокремлюють також такий позитивний чинник, як зацікавленість
співробітників малих готелів. Найчастіше персонал малих готелів складається з
членів сім‘ї підприємця чи їхніх родичів, які, безумовно, зацікавлені у
привабленні нових гостей та утриманні постійних клієнтів. Тому в такому разі
персонал буде працювати якісніше і продуктивніше [5, с. 41].
Унікальність ІЗР полягає у можливості оперувати тільки на вузькому
сегменті ринку. Унаслідок того, що ринок чітко визначений і доступніший, на
нього легше вийти. При цьому невеликий розмір засобів розміщення малої
місткості дозволяє добитися прийнятного рівня завантаження [6, с. 17].
Отже, така сфера готельного господарства, як індивідуальні засоби
розміщення, в Україні стикається з цілим рядом проблемних питань, які
потребують вирішення не тільки на місцевому, але і на державному рівнях.
Серед нагальних проблем – недосконалість законодавчої бази у сфері
оподаткування ІЗР та нечітка система сертифікації послуг розміщення. На
місцевому рівні мають місце такі суттєві питання, як недостатньо висока
кваліфікація кадрів та відсутність ефективної системи просування готельного
продукту. Як рішення даних проблем пропонуються розроблення проектів
нових законів для правильного оподаткування та обліку ІЗР, а також розробка
конкретних документів та актів, які б регулювали якість послуг гостинності.
Тим не менше, зростання чисельності підприємств даного типу, разом із
подоланням описаних перешкод, може стати доволі перспективним та вигідним
для держави і самих суб‘єктів господарювання. Проекти нових ІЗР при
незначних вкладеннях можуть приносити значні прибутки вже в перші роки
функціонування, і це завдяки високому коефіцієнту завантаження та малому
строку окупності нового підприємства. ІЗР можуть швидко й гнучко реагувати
на зміни в економіці, які в нашій країні трапляються часто.
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А.О. Кузьменко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО
БІЗНЕСУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Наведено матеріал, що стосується перспектив розвитку туристичного
бізнесу у Вінницькій області, розглянуто «Програму розвитку туризму на 20162020 рр.» та проаналізовано її ефективність.
Ключові слова: історико-культурний туризм, лікувально-оздоровчий туризм,
сільський туризм, релігійний туризм, спортивний туризм, програма розвитку
туризму.
У сучасному глобалізованому світі туризм сприяє зростанню зайнятості
населення, диверсифікації економіки, оскільки туристична галузь пов‘язана з
роботою більше як 50 галузей.
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Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки
та соціальної сфери у Вінницькій області. Становлення внутрішнього і в‘їзного
туризму має перспективи стати важливим чинником соціального-економічного
розвитку

області.

Основним

завданням

є

формування

сучасної

конкурентоспроможної туристичної індустрії Вінницької області, спроможної
задовольнити потреби іноземних та вітчизняних громадян в туристичнорекреаційних послугах.
Належний рівень міжгалузевої координації та міжрайонної кооперації,
впровадження інноваційних підходів у веденні туристичного бізнесу дозволять
забезпечити раціональне використання ресурсів усіх видів та досягти
оптимізації

фінансових

витрат

у

сфері

туризму.

У

цьому

зв‘язку

першочерговими є питання раціонального використання наявних туристичних
ресурсів

для

забезпечення

швидкого

формування

конкурентоздатного

регіонального туристичного продукту. Розвиток в‘їзного та внутрішнього
туризму, екскурсійної діяльності може стати важливим чинником для
підвищення якості життя в області, створення додаткових робочих місць,
наповнення місцевих бюджетів та підвищення авторитету області як на
внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках.
Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля,
зв‘язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого
вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови
економіки.
Вінниччина має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього
та зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу,
сприятливий

клімат,

багатство

природного,

історико-культурного

та

туристично-рекреаційного потенціалів.
В області на державному обліку перебуває 4307 пам‘яток культурної
спадщини: 1739 – археології; 1893 – історії; 526 – містобудування та
архітектури; 101 – монументального мистецтва; 47 – садово-паркового
мистецтва; 1–ландшафтна [4].
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Основними туристичними об‘єктами Вінниччини є:
- фонтан ROSHEN;
- Національний музей-садиба М.І. Пирогова;
- Вінницький обласний краєзнавчий музей;
- Історико-меморіальний комплекс пам‘яті жертв фашизму (ставка
Гітлера «Вервольф»);
- Палац Потоцьких у м. Тульчин;
- Державний історико-культурний заповідник «Буша»;
- Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир;
- Браїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир.
Все більшим попитом серед туристів, які приїжджають оздоровитися в
наш край, користуються санаторії м.Хмільника та м.Немирова. Адже
Вінниччина багата якісними мінеральними та прісними підземними водами.
Далеко за межами не лише області, але й України відомий курорт державного
значення

м.Хмільник,

який

ще

називають

«радоновою

скарбницею»,

українським Баден-Баденом. Радоновим водам Хмільника немає рівних серед
відомих мінеральних вод Європи. До складу бальнеологічного курорту входять
7 санаторно-курортних закладів, що дає змогу щорічно оздоровлювати до 50
тис. осіб, як з України, так і з-за кордону, а це чималий потенціал для розвитку
курортного туризму.
Найбільш популярними видами туризму на Вінниччині є: історикокультурний; лікувально-оздоровчий; релігійний та спортивний.
Найголовнішою запорукою позитивних вражень про область є туристична
інфраструктура. Стан готельного господарства в регіоні дозволяє організувати
обслуговування туристів в найбільш відвідуваних туристичних центрах з
наданням повного комплексу послуг.
В області зберігається тенденція стабільного росту площі природнозаповідного фонду. Так, на початку 2016 року створено гідрологічний заказник
місцевого значення «Ільківський став» загальною площею 20,9
території Ільківської сільської ради Вінницького району [1].
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гектари

на

Загалом на території області функціонує 409 територій та об‘єктів
природно-заповідного фонду загальною площею біля 60 тисяч гектарів [4].
Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого
туризму. Адже такий напрям туризму сприяє розвитку ринкових відносин,
міжнародному співробітництву, залученню українців та іноземних громадян до
пізнання

багатої

природної

та

історико-культурної

спадщини

краю,

збереженню екологічної рівноваги, зменшенню рівня безробіття у сільській
місцевості.
Найбільш активними в розвитку сільського зеленого туризму є Барський,
Вінницький,

Гайсинський,

Немирівський,

Могилів-Подільський,

Мурованокуриловецький та Ямпільський райони.
В області успішно діє Вінницький обласний осередок Спілки сприяння
розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Основними напрямками
діяльності організації є:
1) проведення семінарів та тренінгів з розвитку сільського зеленого
туризму та розвитку сільських територій для сільських голів, селян та
спеціалістів по туризму;
2) постійні консультації для членів організації щодо впровадження послуги
сільського зеленого туризму;
3) організація спільної реклами господарів гостинних садиб;
4) організація та проведення сільських фестивалів;
5) написання соціальних проектів з розвитку сільських територій до
Українських та міжнародних фондів [2].
Разом з тим, наявний потенціал області не використовується туристами в
достатній мірі, оскільки матеріально-технічна база туристично-рекреаційних
об‘єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень
для переоснащення та модернізації. Перешкодами на шляху до перетворення
туристичної сфери області у сучасну галузь економіки є:
- недостатній

розвиток

туристичної

інфраструктури,

зокрема,

реконструкції та будівництва закладів розміщення туристів різних стандартів
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(готелів, мотелів, кемпінгів); відсутність індустрії відпочинку та розваг (за
винятком м. Вінниці);
-

не облаштовані місця короткочасного відпочинку туристів;

-

незадовільний стан доріг;

-

відсутність під‘їздів до туристичних об‘єктів;

-

незадовільний стан більшості пам‘яток культурної спадщини;

-

не розроблені дієві програми їх збереження та пристосування для

потреб туристів;
-

неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення

екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу;
-

відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення

[2].
На заваді стоїть відсутність повноцінної регіональної політики розвитку
туризму. Вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку туризму в
сільській місцевості як одного із чинників зменшення безробіття в селах.
Низьким є рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною
та інформаційною структурою (відсутність рекламних щитів та єдиної системи
маркування автошляхів щодо об‘єктів туризму, готелів, хостелів).
Спробою вирішити дані проблеми стала «Програма розвитку туризму
Вінницької області на 2016-2020 рр.». Цією програмою передбачається
здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління
туристичною галуззю, розроблення та удосконалення нормативно-правової
бази туристичної діяльності, модернізація існуючої матеріальної бази,
створення нових рекреаційно-туристичних об'єктів міжнародного стандарту,
збереження і відновлення історико-архітектурних пам'яток духовної культури
народу,

удосконалення

рекламно-інформаційної

діяльності,

проведення

маркетингових досліджень у туристичній галузі, представлення області на
національних та міжнародних туристичних виставках, створення умов для
розвитку сільського зеленого туризму [2].
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Окремим напрямом програми є формування брендингового розвитку
сільських територій, в основі якого полягає економічне використання
унікальних особливостей (рекреаційно-ландшафтних, історично-культурних,
конфесійних та ін.) сільських громад регіону.
Основною метою Програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки
є створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному
ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні
потреби мешканців області та її гостей, створення та розвиток матеріальнотехнічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для
залучення інвестицій, ефективного використання природного, історикокультурного

та

туристично-рекреаційного

потенціалу,

її

етнографічних

особливостей, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб‘єктів
туристичної діяльності.
Перспективними напрямками програми є:
посилення

-

ролі

в‘їзного

та

внутрішнього

лікувального

та

відновлювального туризму на основі залучення інвестицій у спа- та лікувальну
інфраструктуру існуючої мережі санітарно-курортних закладів області;
- використання історико-етнічної спадщини для розвитку в‘їзного,
внутрішнього туризму (єврейська, польська, російська, подільська минувшина:
Хасидський шлях, шлях «Володієвського», «П.І. Чайковський на Поділлі»,
«Духовна спадщина М.І. Пирогова», «Тульчинський шлях О.В. Суворова» та
ін.);
- розвиток релігійного та паломницького туризму до святих місць
Вінниччини;
- розвиток спортивного та екстремального туризму [1].
Програма ставить перед собою наступні завдання:
1) створення позитивного іміджу Вінниччини як туристичного краю на
загальнодержавному та міжнародному рівнях;
2)

створення

конкурентоспроможного

кластеру області;
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туристично-рекреаційного

3) презентація області на регіональних та міжнародних туристичних
виставках;
4) залучення грантових коштів та міжнародної технічної допомоги;
5) забезпечення підготовки кваліфікованих екскурсоводів та інших
фахівців для туристичної галузі;
6) створення безпечних умов для туристів;
7) забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в регіоні;
8) збільшення частки туризму в основних показниках економічного і
соціального розвитку;
9) збільшення частки в‘їзного туризму;
10) підвищення якості відпочинку громадян;
11) створення додаткових робочих місць;
12) збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від туристичної
галузі;
13) координація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, суб‘єктів туристичної діяльності, громадських організацій,
наукових закладів, залучення громадськості для подальшого розвитку туризму
в області.
Провідна
інфраструктури

роль
та

належатиме
супутніх

модернізації

до

туризму

туристично-рекреаційної

сфер

діяльності.

Будуть

використовуватись наявні можливості для розвитку ділового, оздоровчого,
спортивного та інших активних видів туризму.
Заходи програми реалізуються в межах коштів обласного бюджету та
можливостей

місцевих

бюджетів,

із

залученням

коштів

суб‘єктів

підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, цільових
кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших
джерел не заборонених законодавством. До виконання програми передбачено
залучення потенціалу ВНЗ регіону, у т.ч. наукової мережі цих установ [3].
Про ефективність даної програми наразі ще рано говорити, адже пройшов
лише один рік з часу її впровадження. Проте вже зараз можна визначити, які із
завдань виконуються, а які ще навіть не починали виконувати з тих чи інших
причин.
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Таблиця 1
Стан виконання завдань програми розвитку туризму області
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Завдання

Відмітка про виконання

Створення позитивного іміджу Вінниччини як
туристичного краю
Створення конкурентоспроможного туристичнорекреаційного кластеру області
Презентація області на регіональних та міжнародних
туристичних виставках
Залучення грантових коштів та міжнародної
технічної допомоги
Забезпечення підготовки кваліфікованих
екскурсоводів та інших фахівців для туристичної
галузі
Створення безпечних умов для туристів
Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в
регіоні
Збільшення частки туризму в основних показниках
економічного і соціального розвитку
Збільшення частки в‘їзного туризму
Підвищення якості відпочинку громадян
Створення додаткових робочих місць
Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від
туристичної галузі
Координація дій місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, суб‘єктів
туристичної діяльності, громадських організацій,
наукових закладів, залучення громадськості для
подальшого розвитку туризму в області

В процесі, кінцевий
результат програми
В процесі, кінцевий
результат програми
Планується в поточному
році в Запоріжжі
В процесі
У минулому році не
спостерігалося
В процесі
Кінцевий результат
програми
В процесі, зміни
спостерігаються
Зміни не значні
В процесі, кінцевий
результат програми
В процесі
В процесі, зміни
спостерігаються
Відбувається повільно

Проаналізувавши діяльність органів місцевого самоврядування, органів
місцевої влади, готелів та ресторанів, туристичних операторів та інших
учасників-виконавців програми, можна сказати, що певні зрушення вже
відбулися, але на незначному рівні.
Отже, Вінницька область має значний потенціал для розвитку таких видів
туризму,

як

історико-культурний,

лікувально-оздоровчий,

сільський,

релігійний, спортивний. Проте на шляху свого розвитку туристична галузь
області стикається з рядом проблем. Для їх вирішення було впроваджено
«Програму розвитку туризму на 2016-2020 рр.» з орієнтацією на довгострокові
цілі. Метою програми є створення конкурентоспроможного на національному
та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально
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задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей. Визначено
ряд завдань, які дозволять досягти поставленої мети. Уже після першого року
діяльності програми видно певні зрушення на шляху до ефективного та
успішного виконання програми, але це лише мала частина того, що потрібно
зробити.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО
МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
У статті досліджено основні характеристики елементів ринку медичного
туризму. Розроблено структуру ринку медичного туризму та класифікацію
виробників послуг з медичного туризму. Автором обґрунтовано, що ринок
медичного туризму представляє собою систему економічних відносин з
приводу купівлі - продажу медичних і оздоровчих послуг та організації
подорожей з метою їх отримання.
Ключові слова: медичний туризм, класифікація виробників, елементи ринку
медичного туризму.
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Постановка проблеми. В ХХІ сторіччі медичний туризм перетворився в
окремий вид туристичної індустрії. За прогнозами Всесвітньої організації
охорони здоров`я до 2022 року туризм та охорона здоров`я мають стати
провідними галузями світо господарства.
Для характеристики ринку медичного туризму необхідно визначити
структуру елементів ринку та класифікацію виробників послуг з медичного
туризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень
Волошенко Л., Гулич О. І., Кифяка В.Ф., Коваль О., Малімона свідчить про
суттєві передумови розвитку медичного туризму в Україні. Проте, на нашу
думку в опублікованих наукових працях не в повній мірі визначено всі
елементи ринку медичного туризму та їх вплив на його розвиток.
Постановка завдання. Метою роботи є характеристика елементів ринку
медичного туризму. Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення
наступних задач: визначити чинники перспективності країни для медичного
туризму; визначити структуру компонентів ринку мед.туризму; класифікувати
виробників послуг з медичного туризму; означити структуру виїзного
медичного туризму.
Виклад основного матеріалу. Під медичним туризмом розуміють вид
господарської діяльності, спрямований на надання послуг з діагностики,
лікування та профілактики захворювань за межами країни проживання. При
деяких видах медичного туризму отримання висококваліфікованої медичної
послуги поєднується з відпочинком [8].
За аналітичними висновками International Medical Travel Journal медичний
туризм перетворюється в одну з найбільш швидкозростаючих галузей [5].
Опитування проведені в 280 клініках і лікарнях 60 країн світу – лідерах
медичного туризму свідчать про позитивну динаміку розвитку цього виду
світового бізнесу. В 48% клініках, лікарнях та медичних туристичних
агентствах повідомили про зростання міжнародної число пацієнтів протягом
2013 року. Понад 50% суб`єктів медичного туризму очікує на річне зростання
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більш ніж на 10% в рік на ринку медичного туризму на найближчі п'ять років.
Найбільші прибутки очікуються в медичному туризмі, орієнтованому на
надання послуг з косметичної хірургії (55% опитаних), при лікуванні раку (54%
респондентів), лікування безпліддя (40% респондентів) і стоматологічне
лікування (38% опитаних). За прогнозами асоціації Deloitte Center for Health
Solutions економіка країн з невисокими цінами на медичні послуги отримала
прибутки понад 2 млрд. долл. США [6].
Стрімкий розвиток індустрії медичного туризму в останні 10 років
обумовлений кількома причинами:
- зростання вартості лікування в країнах з розвинутою економікою;
- поява нового сегменту споживачів медичних послуг, які воліють
поєднувати якісне лікування за низькими цінами, з можливістю отримання
яскравих вражень від подорожей в інші країни;
- не можливість оперативного отримання необхідної медичної допомоги
(листи-очікування) в країнах Європейського Союзу та в країнах Близького
Сходу;
- відсутність в низці країн світу якісної медичної допомоги та відповідних
технологій лікування та діагностики.
З метою розвитку медичного туризму уряди деяких країн розробляють
системи охорони здоров`я, в структуру якої входять лікувально-профілактичні
заклади, туристичні агентства та страхові компанії, орієнтовані на медичний
туризм. Існують національні програми, спрямовані на популяризацію країни в
сфері медичного туризму [7].
Чинниками перспективності країни для медичного туризму виступають
[1]:
- рівень розвитку медицини, медичних технологій, тощо;
- вартість діагностики та лікування;
- розвиток транспортного та готельного секторів;
- рівень мовної інтеграції в країні;
- законодавча база;
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- імідж держави;
- локалізація країни на мапі світу.
Ринок медичного туризму представляє собою систему економічних
відносин з приводу купівлі - продажу медичних і оздоровчих послуг та
організації подорожей з метою їх отримання.
Ринок

медичного

туризму

представлений

такими

обов‘язковими

компонентами як покупець, продавець та товар (рис.1). Кожна компонента
ринку медичного туризму відповідно пов‘язана з категоріями попиту,
пропозиції та ціни.

Рис. 1. Компоненти ринку медичного туризму
Товаром на ринку медичного туризму виступає медична або оздоровча
послуга. До медичних послуг відносять послуги з лікування та діагностики
захворювань різних медико - діагностичних груп. Медичні послуги можна
класифікувати за двома основними класами:
- перший клас – медичні послуги із збереження життя, які поділяються на
кілька підкласів:
- послуги, що надаються в екстремальних станах, загрозливих для життя
людини;
- послуги, що надаються в перинатальному періоді;
- паліативні послуги при невиліковних захворюваннях.
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- другий клас – медичні послуги, що надаються з метою повернення
здоров`я при тимчасовій втраті працездатності, які поділяються на кілька
підкласів:
- медичні послуги з лікування гострих захворювань та надання допомоги
при загостренні хронічних хвороб;
- послуги, що надаються з метою перешкоди переходу тимчасової втрати
працездатності людини в інвалідність.
Оздоровчі послуги можна поділити на кілька груп: послуги з
реабілітаційного туризму, оздоровчі (санаторно-курортні, спа- та вілнеспослуги). Товаром на ринку медичного туризму виступають також послуги з
б`юті – туризму (послуги з пластичної хірургії, догляду зовнішністю та
косметологічні послуги).
Покупцем послуг з медичного туризму виступають:
- безпосередньо споживачі послуг;
- законні представники споживачів послуг – батьки неповнолітніх дітей;
представники осіб, які не можуть прийняти або висловити своє рішення. До
останньої категорії відносяться недієздатні особи та особи, які знаходяться в
коматозному стані. Рішення про подорож в іншу країну з метою отримання
медичної допомоги за таких осіб приймають представники, які можуть
витрачати кошти за домовленістю або за заповітом;
- непрямі клієнти – юридичні особи (в тому числі медичні заклади в
країні проживання медичного туриста), які укладають відповідні угоди з
виробником послуг.
Продавцем послуг з медичного туризму виступають виробники послуг.
Специфіка медичного туризму полягає в паралельному функціонуванні двох
категорій виробників: виробників – продуцентів медичних і оздоровчих послуг;
виробників - посередників.
Авторську класифікацію виробників послуг з медичного туризму
представлено на рис.2.
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Рис. 2. Класифікація виробників послуг з медичного туризму
Виробники – продуценти медичних послуг – це зареєстровані та
ліцензовані в установленому порядку лікувально-профілактичні, санаторно курортні та інші оздоровчі заклади будь-яких організаційно-правових форм та
форм власності, що надають послуги з збереження та відновлення здоров`я.
Виробники медичних послуг надають послуги із збереження життя та
повернення здоров`я. Виробники оздоровчих послуг пропонують послуги з
збереження та підтримки станів здорового організму. До цієї категорії також
відносяться заклади, що надають послуги з збереження та підтримки певного
ступеня хронічних станів та інвалідності.
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Специфіка медичного туризму проявляється в тому, що в переважній
кількості випадків кінцевий споживач медичної послуги не може безпосередньо
її купувати у виробника. Тому об`єктивною умовою функціонування ринку
медичного

туризму

є

виробників-посередників

наявність

виробників-посередників.

характеризується

колом

питань

з

Діяльність
організації

туристичної подорожі, пошуку та укладання угод з виробниками-медичних
послуг, транспортування, проживання, тощо. Агентства з медичного туризму
забезпечують всебічну підтримку туристів, яка є значно ширшою, ніж послуги
звичайного туристичного агента. Агентства з медичного туризму забезпечують
організацію якісного та доступного медичного обслуговування до та після
лікування, догляд під час лікування, формування плану лікування спільно з
лікарями зарубіжних та вітчизняних клінік, оцінку співвідношення ціна-якість в
різних лікувально-профілактичних закладах [2].
Ринок

виїзного

медичного

туризму

структурований

за

такими

виробниками-посередниками послуг:
- національні туристичні підприємства. Переважна більшість туристичних
компаній України розглядає медичний туризм як один з видів свого бізнесу,
проте тільки невелика їх кількість спеціалізується на цьому виді туристичної
діяльності;
-

лікувально-профілактичні

заклади,

які

пропонують

організацію

медичної допомоги за кордоном, як додатковий вид послуг. Наприклад,
Медична компанія - «Клініка Гіппократ» з окремим структурним підрозділом з
медичного туризму «Гіппократ ІнтерМедСервіс Ассистанс», медична мережа
«Добробут»;
- іноземні медичні заклади, які пропонують свої послуги для громадян
України;
- закордонні немедичні заклади, які мають свої представництва або
посередників в Україні. Наприклад, з 2012 року на території України
функціонує ТНТС-Україна, який є офіційним представником Турецької
асоціації медичного туризму [3].
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За даними Української асоціації медичного туризму структура послуг
виїзного медичного туризму складає: 40% - лікування; 30% - оздоровлення;
25% - діагностика; 5% - медичне туристичне страхування [4].
Основними напрямками в`їзного медичного туризму в Україні є надання
медичних послуг з таких лікарських спеціальностей: репродуктивна медицина;
стоматологія; офтальмологія; кардіологія; естетична медицина та косметологія;
пластична хірургія; санаторно-курортне лікування; клітинна інженерія, в т.ч.
можливість використання банку пуповидної крові.
На сьогодні в Україні на сучасному рівні, з використанням принципів
доказової медицини, в рамках в‘їзного медичного туризму надають медичні
послуги Київський міський Центр серця, Центр дитячої кардіохірургії, кілька
онкологічних клінік (ЛІСОД, Інновація, Кібер клініка Спіженко), приватні
багатопрофільні лікувально-профілактичні заклади, СПА та Вілнес центри,
клініки клітинної терапії, включаючи кріобанки [1, с.119].
Додатковими перевагами для розвитку в‘їзного медичного туризму в
Україні

вбачається

укомплектованість

сучасною

медичною

технікою

спеціалізованих та приватних лікувально-профілактичних закладів, відсутність
практики листів очікування, безвізовий режим для багатьох країн [1, с.120].
Висновки дослідження. Ринок медичного туризму представляє собою
систему економічних відносин з приводу купівлі - продажу медичних і
оздоровчих послуг та організації подорожей з метою їх отримання.
Товаром на ринку медичного туризму виступає медична або оздоровча
послуга. До медичних послуг відносять послуги з лікування та діагностики
захворювань різних медико - діагностичних груп. Медичні послуги можна
класифікувати за двома основними класами: медичні послуги із збереження
життя та медичні послуги, що надаються з метою повернення здоров`я при
тимчасовій втраті працездатності.
Україна має високий потенціал медичних, оздоровчих і рекреаційних
ресурсів, конкурентні переваги за ціновими параметрами, може стати одним із
світових лідерів з медичного в‘їзного туризму.
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С.О.Кухарчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГОГОСПОДАРСТВА
Проведено аналіз інновацій у сфері ресторанного господарства та визначено
ймовірні переваги від їх впровадження. Уточнено сутність поняття «інновації
в системі управління підприємством ресторанного господарства». Розроблені
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методичні рекомендації щодо вибору найбільш прийнятної інновації для
підприємства ресторанного господарства.
Ключові слова: інновація, винахід, ідея, підприємство ресторанного
господарства, аналіз, технології, інноваційні зміни.
Актуальність теми. Останнім часом в Україні активно розвиваються нові
напрями у ресторанному господарстві. В зв‘язку з цим явищем інноваційна
діяльність в обслуговуванні займає одне з важливих щаблів розвитку
підприємства, даючи змогу, не тільки підвищити рівень закладу,а й загалом
підняти соціокультурний стан суспільства на новий рівень.
Постановка проблеми. Останнім часом в Україні активно досліджуються
науково-теоретичні та практичні аспекти національної інноваційної політики,
основні цілі та принципи якої визначені у Законі України „ Про інноваційну
діяльність‖. Інноваційний розвиток будь-якої сфери економічної діяльності
пов‘язаний із результатами перетворення наукових знань у фізичну реальність,
що звершується у просторі та часі[1].
У той час ефективна інноваційна діяльність у сфері ресторанного
господарства передбачає креативну діяльність підприємця, включення в оборот
результатів інтелектуальної діяльності. Ринок ресторанного господарства
тримає дуже жорстку конкуренцію і для того, щоб утримати свого споживача
або збільшувати їх кількість потрібно завжди використовувати нові ідеї, йти в
ногу з часом та впроваджувати, щось нове.
Інноваційні технології забезпечують ефективне функціонування всіх
аспектів роботи підприємства ресторанного господарства, при цьому даючи
змогу багатостороннього розвитку з подальшим контролем усіх його процесів.
Ефективне використання інноваційного потенціалу забезпечує закладам
ресторанного господарства умови для переходу від одного стану розвитку до
більш високого рівня і зростання конкурентоспроможності. Процес
впровадження інновацій є досить складним і довготривалим. Період
впровадження інноваційних технологій на підприємстві охоплює декілька
етапів: впровадження, реалізації, стабілізації. Ефективність роботи
підприємства перебуває у функціональній залежності від періоду життєвого
циклу кожного з етапів.
Виклад основного матеріалу. Опираючись на сучасні дослідження у галузі
ресторанного господарства можна сказати, що ринок ресторанного бізнесу в
Україні досліджений не повністю та потребує нововведень для підвищення
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якості та рівня обслуговування. Різні аспекти проблеми інноватики відображені
в численних публікаціях зарубіжних дослідників. Серед зарубіжних науковців
цю проблему розробляли Й. Шумпетер, Г. Менш, Б. Твіс, К. Фрімен, Р. Фостер,
А. Кляйнкнехт, Е. Менсфілд, Р. Уотерман. Останнім часом окремі аспекти
інноваційного розвитку сфери ресторанного господарства та оцінювання
ефективності інноваційної політики підприємств цього виду діяльності
висвітлювалися у працях Г. П‘ятницької, О. Григоренко[2], О. Борисової[3].
Проте комплексне дослідження інноваційних змін, що впливають на результати
управління підприємствами ресторанного господарства, до цього часу не
проводилось.
Основною метою даного дослідження є виявлення інноваційних змін, що
впливають на розвиток підприємств ресторанного господарства, розкриття суті
інноваційної політики обслуговування та опис основних сучасних інноваційних
технологій, що використовуються на успішних підприємствах які здатні
боротися в умовах жорсткої конкуренції.
Для

підвищення

ресторанного

рівня

господарства,

конкурентоспроможності

повинні

постійно

вводити

підприємства
інновації,

щоб

залишатись провідними у своєму ланцюгу та бути на два кроки попереду
конкурентів. Якість їжі і обслуговування не являються єдиними факторами
розвитку ресторанного бізнесу. За останні роки інновації суттєво змінилася
індустрія ресторанного харчування. Тому для отримання високих прибутків та
підтримки свого престижу ЗРГ повинні бути в курсі актуальних новинок.
Інноваційні технології полегшують та покращують життя людей в різних
сферах. Тому обираючи ресторан, ми звертаємо особливу увагу на асортимент
запропонованих послуг ( доступ до Wi-Fi, маркетингові акції, знижки
постійним відвідувачам тощо). Кожне підприємство намагається запропонувати
якісні цікаві новинки.
Характеристика сервісу як особливого товару: невідчутність, складність у
вимірюванні виконування, невіддільність від джерела, мінливість якості,
неможливість збереження.
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Інновації, пов‘язані з концептуальним вирішенням у розміщенні закладів
ресторанного господарства (під водою, на дереві, у повітрі, під землею тощо), у
пропозиції номенклатури послуг (для незрячих, для дітей, для домашніх
улюбленців тощо); у створенні меню тощо[4, с. 342].
Найважливішими інноваціями в сучасний час являються інформаційнокомп'ютерні

технології,

які

розроблені

для

підприємств

ресторанного

господарства, дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий
ряд

рутинних,

специфічних

для

цього

бізнесу

операцій.

Проте

їх

розповсюдженню в секторі заважають, по-перше, ненасиченість попиту на
послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька технологічна
культура населення. Це все заважає розвитку інноваційних процесів.
Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві
ресторанного господарства очевидно не тільки з точки зору «ведення справ», а
й з позицій клієнтів, так як ІС дозволяють більш оперативно працювати з
розрахунками

клієнтів,

черговістю

обслуговування,

забезпеченістю

пропонованого меню всіма необхідними інгредієнтами, без побоювання, що їх
або не вистачить і всю другу половину вечора меню скоротиться наполовину,
або, навпаки, їх виявиться в надлишку і вони згниють,так і не потрапивши на
стіл у складі страви .
Також однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного бізнесу є
впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій з
клієнтами. В результаті все частіше з'являються послуги доставки додому
замовлень, зроблених по телефону та Інтернет.
Успішність цієї високотехнологічної послуги визначається загальним для
всіх інтерактивних систем віддаленої роботи з клієнтом вимогою вичерпного
характеру інформації та можливостей, що надаються клієнту дистанційними
інтерактивними системами. Сайт не повинен містити застарілої інформації про
ціни, інформацію про відсутні на даний момент страви, а також містити
якомога менше «неактивних» елементів, виключно ознайомчого характеру.
Такі системи повинні підтримуватися професійними call-центрами, які
зобов'язані надати будь-яку допомогу клієнтові у формуванні замовлення,
повідомити про орієнтовний час доставки і т.д.[5, с. 114].
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Більше

багатообіцяючим

напрямком

використання

web-

і

телекомунікаційних технологій є технології з нарощування потоку клієнтів
ресторанів і непрямої реклами ресторанних закладів. В даному випадку пробки
на дорогах якраз можуть бути звернені на користь підприємствам ресторанного
господарства. Мова йде про RFID-технології. Системи поки мало поширені в
Росії і Україні, але вже міцно завоювали популярність за кордоном.
Суть технології - в розміщенні поблизу ресторанів RFID-міток, які можуть
прочитуватися спеціальними портативними пристроями за допомогою Wi-Fi,
Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з сервером, на якому
зберігається найрізноманітніша інформація про даний ресторан. Відповідна
інформація далі може бути передана на спеціальний портативний пристрій, що
є у власника
Таким чином, власник даного смартфону, наприклад, заблукавши або
стоячи в пробці, отримує можливість переглянути меню зареєстрованого
пристроєм, розташованого поблизу ресторану, дізнатися про наявність вільних
місць, систему знижок і бонусів і т.д.
Подібні технології дозволяють також економити ресторану на рекламі - дійсно,
потреба в рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично детектується
мобільним телефоном або КПК, коли його власник проїжджає мимо на
автомобілі.
Однак не слід звужувати технологічні перетворення в сфері послуг до
нововведень лише інформаційних та автоматизованих технологій. Так, на
ресторанний бізнес значно впливають досягнення з таких типів технологій:
енергетичних,

процесів,

конструкційних

інформаційних,

обслуговуючих,

матеріалів,

управлінських,

продаж,

дизайну,

біо-,

обладнання,

в

продуктах харчування.
Цікава інновація впроваджується в США. Там відкривається мережа
ресторанів здорового швидкого харчування під такою назвою «Жуй, граючи».
Вона абсолютно інноваційна. Адже там можна їсти і насолоджуватися
проведенням часу в соціальних мережах. Або грати в комп'ютерні ігри з
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іншими відвідувачами. Фахівці підрахували, що ресторан економить 8-12%
прибутку. Адже не витрачає гроші на маркетинг. За підприємство рекламу
роблять його клієнти. Тому, як відмітив власник ресторану Майкл Шуман: «Ми
можемо витратити зекономлені кошти на те, щоб покласти в наш продукт
найкращі інгредієнти».
Ще одна причина чому інноваційні ресторани такі популярні - їжа там
швидка, але при цьому корисна. У меню - більше двохсот найменувань
різноманітних сандвічів з натуральних продуктів без генетично модифікованих
організмів і з мінімальним вмістом жиру. Особливо успішні геймери можуть
там виграти смачні безкоштовні додатки до свого замовлення, якщо будуть
грати з професіоналами ресторану.
Отже, розуміння суті інновацій і механізму інноваційної діяльності у
сучасних умовах дає змогу підприємствам ресторанного господарства більш
ефективно

здійснювати

свою

діяльність,

підвищувати

результативність

функціонування підприємства та конкурентоспроможність на ринку.
На інноваційну діяльність підприємства впливають різноманітні чинники,
які поділяються на внутрішні і зовнішні, які мають свої особливості прояву у
кожній галузі національної економіки. Інновації, як результат інноваційної
діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на повніше задоволення
запитів споживачів, а з іншого - на отримання конкретного економічного
ефекту. Врахування на підприємстві різноманітних чинників дасть можливість
підприємству

підвищити

конкурентоспроможність

та

отримати

кращі

результати інноваційної діяльності[6, с. 163].
При постійній зміні зовнішнього і внутрішнього середовища однією з
цілей

будь-якої

організації

є

вміння

приймати

виклики

зовнішнього

середовища, вміння оперативно перебудовуватися, переходити у відповідність з
новими вимогами. І в цьому моменті одну з головних ролей грає своєчасне
впровадження в практику нових технологій. Знання та використання даного
аспекту сучасними рестораторами дає їм в руки сильний інструмент для
підвищення ефективності свого бізнесу, а значить - конкурентну перевагу.
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Для того, щоб обрати найбільш прийнятну інновацію в обслуговуванні
підприємство ресторанного господарства має зважати на ситуацію на його
конкурентному ринку, поведінку споживача та можливість її впровадження.
Висновки. Отже, розуміння суті інновацій і механізму інноваційної
діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам ресторанного
господарства більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати
результативність функціонування підприємства та конкурентоспроможність на
ринку.
На інноваційну діяльність підприємства впливають різноманітні чинники,
які поділяються на внутрішні і зовнішні, які мають свої особливості прояву у
кожній галузі національної економіки. Інновації, як результат інноваційної
діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на повніше задоволення
запитів споживачів, а з іншого – на отримання конкретного економічного
ефекту. Врахування на підприємстві різноманітних чинників дасть можливість
підприємству

підвищити

конкурентоспроможність

та

отримати

кращі

результати діяльності. Не залежно від направлення інноваційної політики
підприємства обслуговування закладу здобуде новий рівень та дасть змогу
охопити новий контингент споживачів.
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УДК 338.48(045)
І.О. Куцик
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БРЕНДИНГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ
У статті розглянуто особливості територіального брендингу як дієвого
інструменту

підвищення

конкурентоспроможності

туристичного

регіону. Розглянуто підходи до оцінки національних брендів країн ЦентральноСхідної Європи (ЦСЄ) за допомогою індексів С.Анхольта та East West
Communications. На основі аналізу міжнародного та українського досвідів
формування успішних територіальних брендів розроблено основні положення
та рекомендації щодо створення та розвитку регіональних туристичних
брендів.
Ключові слова . територіальний брендинг, концепція бренду, ідея та дизайн
бренду, туристична дестинація, індекс, туристичні прибуття. , цільова
аудиторія.
Постановка проблеми. На сьогодні національний брендинг є дієвим
інструментом
привабливості,

підвищення
ділової

конкурентоспроможності,

активності,

потенціалу, впровадження

розкриття

інвестиційної

туристично-рекреаційного

креативних ідей розвитку дестинації
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та її

інфраструктури, формування патріотизму у громади, і від того, який імідж має
той чи інший регіон залежить розвиток та функціонування української
туристичної індустрії. Сучасні глобалізаційні процеси зумовили посилення
конкуренції між регіонами за інвестиційні та бюджетні надходження, людські
ресурси, висококваліфіковані кадри, туристичні і студентські потоки.
Аналіз досліджень і публікацій. Розкриття особливостей територіального
брендингу як інструменту підвищення конкурентоспроможності туристичної
дестинації та розроблення основних положень та рекомендацій щодо створення
та розвитку регіональних туристичних брендів.
Виклад основного матеріалу. Найпершими проектами маркетингового
просування територій у світі з‘явилися задовго до того, як вперше було вжито
поняття «бренд території». Ними були європейські курортні туристичні центри,
які вже з середини XVIII століття використовували брендингові технології з
метою приваблення туристів та зміцнення становища на конкурентному ринку.
Як один із наслідків активного розвитку туризму, зросла кількість
доступних для туристів дестинацій (країн, регіонів, міст та інших територій, які
приваблюють туристів і є головними місцями локалізації туристичної
діяльності, потоків туристів та їх витрат; місць максимальної концентрації
визначних туристичних пам‘яток, засобів розміщення, харчування, розваг,
інших послуг та економічного, соціального і фізичного впливу туризму ).
Водночас слід констатувати, що при цьому знижується індивідуальність
окремих місць відпочинку, зростає конкуренція між туристичними центрами.
Тому держави, що прагнуть розвивати туризм, повинні активно рекламувати
себе, створювати унікальний туристичний продукт, що дасть можливість
позиціонувати

і вирізняти

себе серед

конкурентів. У таких

умовах

трансформаційним країнам та Україні, зокрема, необхідно виділяти та
підкреслювати винятковість турпродукту на сучасному конкурентному ринку,
використовувати новітні технології, щоб приваблювати вітчизняних та
іноземних туристів, а також інвестиції
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Туристичний брендинг – це широкий спектр напрямів діяльності, що
дозволяє створити імідж туристичного бренду, який передає весь комплекс
атрибутів споживачеві щодо якості, ціни і статусу туристичного бренду.
Останній є системним поняттям, що характеризує стратегію створення
конкурентних переваг турпродукту, перспективність розвитку туристичної
діяльності і максимальне отримання соціально-економічного ефекту. В цілому
формування

туристських

брендів

може

розглядатися

як

комплексне

інвестування в рекреаційний потенціал території. Воно передбачає як
забезпечення інформаційного поля, так і створення інфраструктури, введення
нових стандартів якості обслуговування, навчання і підвищення кваліфікації
персоналу. Ефективність цих процесів у ринкових умовах залежить, передусім,
від цілеспрямованої роботи туроператорів
Процес формування бренду туристичної дестинації є досить тривалим та
трудомістким. Відповідно на початкових етапах розробки бренду необхідно
сформувати уявлення про суть та зміст туристичної дестинації, враховуючи такі
фактори, як географічне положення та геополітичне значення території,
природно-ресурсний та туристично-рекреаційний потенціал, національно –
культурні особливості. В основу концепції слід внести основну ідею, цінність
та дизайн бренду. Основним та найважливішим елементом концепції бренду
міста є його ідея, яку слід закласти в назві, девізі, лозунгу. Як приклад успішно
сформованих ідей міських брендів можна взяти: Рим - Eternal City (Вічне
місто); Дубай - Sand to Silicon (Силікон з піску); Париж - Paris, je t'aime!
(Париж, я люблю тебе!); Копенгаген - Wonderful Copenhagen (Чудесний
Копенгаген); Нью-Йорк - Big Apple (Велике яблуко); Люблін – «Будь вільним.
Навчайся в Любліні» тощо. Отож, брендинг туристичної дестинації слід
розглядати як процес який спрямований на розвиток та вдосконалення
ідентичності та іміджу міста та передбачає створення та управління брендом,
зокрема,

розробку,

позиціонування

та

репозиціонування,

відновлення,

розширення і закріплення за допомогою комплексного використання стратегій
маркетингу та менеджмент та основних елементів брендингу – логотипу,
девізу, символіки, що покликані формувати дух і сутність міста.
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Наступним важливим елементом концепції бренду є його цінність, тобто
конкурентні переваги туристичної дестинації. Виділяють три основні категорії
цінності бренду території:
1. Функціональні цінності. Якість та доступність послуг: інфраструктура, якість
товарів та послуг, що надаються місцевими підприємствами, унікальність
території, рекреаційний потенціал, тощо.
2. Соціальні цінності. Відчуття комфорту та затишку, безпеки та стабільності,
атмосфера громадської та творчої свободи.
3. Емоційні цінності. Почуття та емоції які виникають у відвідувачів та жителів
міста.
4. Культурні цінності. Територіальна субкультура
5. Духовно – історичні. Історико-культурна та історична спадщина території
6. Інноваційні. Це розвиток науки та рівень інноваційного забезпечення
виробництва, наявність передових підприємств, наукових розробок.
Ще одним елементом концепції бренду туристичної дестинації є його
дизайн, який покликаний сформувати привабливі та яскраві асоціації з
територією шляхом поєднання візуальних, аудіальних та символічних
атрибутів, що проявляються у логотипі, символічних знаках, лозунгах,
кольорах, фольклорі тощо. При розробці дизайну необхідно щоб складові
бренду були взаємопов‘язаними та повноцінними, відповідали основній ідеї та
були унікальними.
Наступним етапом територіального брендингу є проведення заходів з
інформаційного просування концепції бренду серед цільової аудиторії, яка
представлена державними органами влади, жителями, студентами, туристами,
підприємцями та інвесторами, з метою формування позитивного сприйняття
бренду в свідомості громади. Цей етап передбачає не лише взаємодію з
інформаційними каналами, а передусім облаштування та збагачення території
знаковими брендинговими об‘єктами, які б підкреслювали його унікальність.
Наприклад важливі в культурному та історичному значені архітектурні об‘єкти
стали візитними картками міст, зокрема, Ейфелева вежа в Парижі, Статуя
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Свободи та Емпайр-стейт-білдінг в Нью-Йорку, Статуя Ісуса Христа в Ріо-деЖенейро, Києво-Печерська Лавра та Софійський Собор в Києві, Оперний театр
в Сіднеї, Burj Al Arab – єдиний у світі семизірковий готель та штучно
створений пальмовий острів в Дубаях ОАЕ, тощо.
Базою для закріплення успішного бренду слугує інфраструктура міста. На
початковому етапі розроблення бренду міста, якісна інфраструктура дає
можливість широкого вибору брендингових концепцій. Проте, відсутність
належної інфраструктури не є причиною відмови від бренду, оскільки ціллю
багатьох брендингових кампаній є її модернізація .
Виникнення світових «брендингових міст» в конкурентному середовищі
викликало необхідність у розробці універсальних територіальних брендингових
технологій. Об‘єкти цільового брендингу територій почали з'являтися
нещодавно. Так, за приклад можна взяти є м. Дубаї. Метою величезних
інвестиційних проектів, реалізованих протягом 2014-2015 року було створення
найпотужнішого центру сучасної інфраструктури в арабському світі для
обслуговування інвесторів та туристів. В 2016 році була розроблена програма
просування бренду міста «Силікон (або Кремній) з піску» (Sand to Silicon) . Вже
сьогодні сектор туризму Об‘єднаних Арабських Еміратів стрімко зростає і за
2016 рік приніс 53 млрд. дол. США в економіку країни. Щорічно зростає
кількість туристів, які відвідують м. Дубаї, так за 2015рік їхня кількість
збільшилась на 9,3% та досягла 10,16 млн. чоловік. В середньому потік туристів
зростає щорічно на 10%, нерухомість стає затребувана серед іноземців, які
вважають Дубаї надійним місцем для інвестування
Туристична індустрія відіграє важливу роль у економіках більшості країн
ЦСЄ. У Естонії вона генерує близько шостої частини ВВП. Найбільш помітним
винятком є Румунія, де, цей показник становить лише вісімнадцяту частину
ВВП. Але, на погляд автора, є усі підстави сподіватися, що найближчим часом
розрив між цими двома екстремумами зменшуватиметься, оскільки їхні
економіки стають дедалі більше диверсифікованими: Естонія менш залежатиме
від єдиного джерела стабільних надходжень, у той час як Румунія сконцентрує
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Рис. 2. Темпи росту міжнародних прибуттів за субрегіонами, 2014-2016 рр.
(у % до попереднього року) .
На початку 1990-х рр. туристична активність була зумовлена
зростаючим інтересом до країн ЦСЄ у зв‘язку із розпадом соціалістичної
системи і падінням "залізної завіси". В цей період між державами регіону також
активно

розвивалося

взаємне

співробітництво,

проводилась

активна

зовнішньоекономічна політика, направлена на залучення іноземних інвесторів.
Проте згодом загальний темп росту втратив швидкість, досягнувши свого піку
у 2014р. і відтоді зменшувався. Однак дія цієї негативної тенденції починає
слабішати і за прогнозами ВТО, у 2017 р. очікується зростання міжнародних
туристичних прибуттів у регіоні ЦСЄ на 2–3%.
Створення і просування національних брендів є досить важливим у
сучасних

умовах,

що

пояснюється

значущістю

сприйняття

дестинації

потенційними туристами для розвитку туризму на ринку. У даній площині
існує беззаперечний взаємозв‘язок: чим сприятливіше сприйняття, тим більша
кількість міжнародних туристичних прибуттів відзначатиметься в туристичній
дестинації. Однією з перших спроб визначення та оцінки національних брендів
була публікація С.Ангольта (Великобританія) у 2005 р. першої міжнародної
класифікації національних брендів, що базувалося на порівняльному аналізі 11
країн у відношенні до комплексу запропонованих продуктів та послуг,
компетентності уряду, розвитку людського капіталу, сприйняття культури,
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туристичного розвитку й інвестицій у бізнес. Пізніше С.Ангольт у співпраці із
маркетинговою

дослідницькою

компанією GfK

Roper розробили

Індекс

національних брендів (ІНБ), в основу якого покладено більш складну
методологію. Кожного кварталу проводиться опитування споживачів щодо
сприйняття культурного,політичного,інвестиційного потенціалу та туристичнох
привабливості близько 40 розвинутих країн ,що дає змогу чітко оцінити
потенціал національного бренду. [7].
Таблиця 1
Національні бренди країн ЦСЄ (згідно з ІНБ)
Країна

2008

2009

Кількість балів

Росія
Польща
Угорщина

22
30
28

21
27
29

56.52
53.27
53.19

Чехія

31

30

53.00

Румунія
Естонія
Литва

41
44
42

37
42
43

49.98
48.33
48.26

ІНБ вимірює привабливість бренду країни й оцінку споживачів інших
країн характерних рис та особливостей національного бренду за 6 критеріями:
туризм; експортна продукція (кількість всесвітньо відомих торговельних марок
країни); населення (оцінка характеристик нації на рівні побутової комунікації
тощо); влада (параметри якості адміністрування, способи вирішення проблем,
рівень корупції); культура та історична спадщина; інвестиції та імміграція.
Важливою складовою розвитку туризму в Україні є брендування
країни. В 2015 році Державним агентством України з туризмом та курортів
спільно з робочою групою у складі команди «ВікіСітіНоміка», дизайн-студії
«Королівські митці» та агентства «Brandhouse» було розроблено новий
туристичний бренд України. Туристичний бренд – це частина системної
програми

з

популяризації

України

розвитку національної туристичної

на

світовій

індустрії.
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арені

Необхідно

та

активізації

врахувати,

що

розроблений бренд туристичної дестинації буде ефективним лише тоді, коли
будуть проводитись постійні та систематичні заходи з його популяризації та
просування. Важливу роль у позиціонуванні туристичного регіону відіграють
маркетингові

комунікації,

зокрема

проведення

виставково-ярмаркових,

культурно-розважальних та рекламних заходів. Нині, подієва складова
територіального брендингу розглядається як одна з найдавніших та одночасно
найсучасніших та інноваційних технологій його просування. Серед прикладів
просування бренду територій шляхом маркетингових комунікацій та подієвих
заходів можна розглядати досвід Ріо-де-Женейро (Бразилія), Венеція (Італія),
Новий Орлеан (США) – найвідоміші карнавали планети, Бергену (Норвегія),
Берн (Швеція), Банско (Болгарія), Коктебель (Україна) – джазовий фестиваль,
Огулін (Хорватія) – фестиваль казок, Давос (Швейцарія) – Всесвітній
економічний форум. Варто зазначити, що основним інтегратором та
провідником інформаційних потоків, не зважаючи на різноманітність вебресурсів і можливості віртуальної мережі, залишаються територіальні органи
влади.
У процесі аналізу здобутків країн у створенні туристичного бренду
значної уваги також заслуговують логотипи (графічні зображення) та слогани
(рекламні повідомлення), як важливі складові туристичного бренду країн. Вони
резюмують інформацію, що відображає бренд, та ідентифікують його. У сфері
туристичної індустрії такі маркетингові інструменти спрямовані на те, що
пропонована дестинація задовольнить очікування туриста. Логотип та слоган
повинні базуватись на надійних відомостях про ринок, статистичних даних та
психологічних дослідженнях [9].
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Таблиця 2
Логотипи країн ЦСЄ

Згідно з даними табл. 2, практично всі досліджувані країни ЦСЄ, як
туристичні дестинації, володіють логотипом. Проте слогани рідше представлені
у країнах (прикладом може слугувати Україна), що негативно позначається на
загальному фоні національного туристичного бренду.
Створення яскравого та привабливого бренду туристичної дестинації є
необхідною умовою його позиціонування на світовій арені. Міжнародний
досвід територіального брендингу свідчить, що успішно створений бренд дає
можливість популяризувати регіон в інформаційному просторі, збільшуючи
його туристичні та інвестиційні потоки, зміцнюючи та вдосконалюючи
культурний та інноваційний потенціал. При створенні бренду туристичного
регіону, його розширенні та закріпленні важливо не допустити помилки, проте
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у разі виникнення негативних рис бренду – необхідно їх нівелювати ще на
початкових стадіях зародження, натомість позитивні риси – розвивати та
укорінювати.
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Стратегічна діяльність у готельному бізнесі, як важлива функція в
індустрії готельного бізнесу, повинна забезпечувати конкурентоспроможне
функціонування та розвиток підприємств готельного бізнесу з урахуванням
стану стабільності зовнішнього середовища.
В умовах конкурентної боротьби підприємствам готельного бізнесу
необхідно правильно обрати стратегію, принципи стратегічного управління, що
є актуальним і гострим питанням сьогодні.
Стратегічне планування до досліджень проблем вибору стратегії знайшло
застосування в працях таких зарубіжних і вітчизняних науковців: В. А.
Василенко [1], М. Мак-Дональд [5], Л. В. Ноздріна [7], З. Є. Шершньова [10].
А. П. Міщенко [6] розглядає питання планування стратегічної поведінки
фірми, Л. Є. Довгань [2] досліджує процес стратегічного управління в
діяльності організації та види конкурентних стратегій. Маркетингову діяльність
у готельному бізнесі вивчає З. І. Тимошенко, зокрема, маркетингові стратегії в
готельному бізнесі [9].
Метою статті є дослідження стратегічного розвитку підприємств
готельного бізнесу, вивчення принципів стратегічного управління та правильне
планування етапів при застосуванні стратегії інноваційного розвитку.
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Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємств готельного
бізнесу дуже важливе в процесі управління готельним комплексом, яке
спрямоване на досягнення певної мети.
Стратегічне планування – це управлінський процес створення й
підтримки стратегічної відповідності між зусиллями готельного бізнесу, її
потенційними можливостями й шансами в готельному бізнесі та індустрії [9,
с.215]. У процесі своєї діяльності кожне готельне підприємство повинно мати
певний комплекс дій і рішень, який має бути заснований на проведеному
стратегічному аналізі, і стратегічно важливо обґрунтувати можливі варіанти
забезпечення досягнення цілей, які забезпечать у майбутньому стійкість та
конкурентоспроможність підприємства на ринку готельних послуг.
Найважливіша проблема будь-якого підприємства сфери послуг, що
працює в сьогоднішніх ринкових умовах, – це проблема його виживання,
забезпечення його безперервного розвитку й успішного функціонування.
Стратегії розвитку готелю – це ефективне вирішення цієї проблеми. Стратегія
готельного бізнесу розробляється на основі досліджень і прогнозування
кон‘юнктури ринку готельних послуг, інвестиційного клімату, законодавчої
бази країни, вивчення покупців послуг, готельного продукту, конкурентів,
тобто постійного моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовищ
діяльності готелю.
Діяльність підприємства готельного бізнесу буде найбільш успішною
лише в тому випадку, коли вихід підприємства на ринок готельних послуг буде
не стільки добре продуманий і всебічно обґрунтований, скільки виходитиме з
довгострокових цілей. Важливою є послідовність систематичних дій, яка
спроможна допомогти при визначенні стратегії [5, с.78]. Тільки завдяки
комплексному використанню методів і моделей у певній логічній послідовності
можна отримати реалістичну картину для стратегічного планування.
Вибираючи стратегію, готелям, залежно від конкретної ситуації, доцільно
застосовувати такі інноваційні стратегії.
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- BTL-стратегія – це стратегія готелю, яка передбачає цілеспрямовану
діяльність щодо впливу на споживача в момент прийняття рішення про купівлю
послуги. Вона включає в себе проведення промоакцій, семплінгу, демонстрацій,
тестових використань, надання знижок, бонусів тощо. BTL-активності є для
готелю не лише актуальними, а повинні стати основною складовою
формування стратегії підприємства. BTL-стратегія готелю володіє набагато
більшим набором інструментів, форм і методів впливу на потенційного
споживача, ніж пряма реклама, проте необхідно уникати помилок у процесі її
реалізації. Серед найчастіших помилок – невідповідність формату BTL-заходу
загальній рекламній стратегії компанії, що потрібно враховувати під час
розробки тактичних рекламних проектів.
- Бізнес-стратегія для готелю повинна передбачати комплексний план
управління, який має зміцнити становище підприємства на ринку готельних
послуг і забезпечити координацію зусиль, залучення та задоволення
потенційних споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних цілей.
Процес вироблення бізнес-стратегії готелю ґрунтується на ретельному вивченні
всіх можливих напрямів розвитку та діяльності підприємства готельного
бізнесу й полягає у виборі загального напряму, методів конкуренції і моделей
бізнесу, тобто бізнес-стратегія означає вибір готелем шляху розвитку, методів
конкуренції й ведення бізнесу.
- Стратегія диференціації передбачає надання послугам відмітних
властивостей, які важливі для гостей готелю і які відрізняють їх від послуг
конкурентів. Надання послузі відмітних якостей вимагає додаткових витрат, що
можуть бути компенсовані за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш
високу ціну. Іншими словами, відмітні якості послуги сприяють залученню
більшої кількості покупців [6]. Ця стратегія може створити захист для готелю
від стратегій конкурентів.
Інноваційна
конкурентоздатність

стратегія.
готелю

Інноваційні
на

технології

сьогоднішньому

ринку.

впливають

на

Використання

комп‘ютерних мереж, Інтернету та інтернет технологій нині не просто питання
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лідерства та конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому
майбутньому. Використання інноваційних продуктів у діяльності готелю
підвищить його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно
вплине на імідж підприємства готельного бізнесу, збільшуючи потік постійних
клієнтів, що відповідно гарантує отримання прибутку підприємством.
Традиційні готелі, комфортні та затишні, придатні для звичного відпочинку,
потрохи відходять у минуле, без застосування інноваційних технологій
практично неможливе існування готелю взагалі. Стратегію інновацій можна
розглядати як комплекс взаємопов‘язаних заходів інвестиційного характеру,
спрямованих

на

комерційне

застосування

науково-технічних

розробок,

освоєння нових видів послуг, упровадження новітніх технологій.
- Стратегія аутсорсингу дуже важлива на теперішньому ринку готельних
послуг. Аутсорсинг – це передача неосновних функцій підприємства й усіх з
ними активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру) [7]. Готелі
переважно починають використовувати схеми аутсорсингу, у першу чергу, з ІТаутсорсингу, а це: web-хостинг, забезпечення різних видів – internet-послуг,
web-дизайн, розробка, упровадження й підтримка інформаційних систем. Це
звичайно важливо, проте необхідно ще використовувати аутсорсинг бізнеспроцесів, управління проектами, аутсорсинг у сфері послуг тощо.
- Стратегія конкуренції готелів, які знають своє місце на ринку,
сконцентрована на пошуку та захопленні тих місць на ринку, що не викликають
зацікавлення чи тимчасово не зайняті сильнішими конкурентами. Стратегія
конкуренції компанії містить у собі підходи до бізнесу й ініціативи, що вона
використовує для залучення клієнтів, ведення конкурентної боротьби та
зміцнення своєї позиції на ринку [2]. Для того, щоб успішно вести бізнес у цих
незайнятих нішах ринку, готель повинен мати дуже строгу спеціалізацію,
уважно вивчати свою нішу на ринку, розвиватися тільки в межах допустимих
темпів зростання, мати сильного керівника.
- Стратегія маркетингу готельного бізнесу – це формування цілей,
досягнення їх розв‘язання задач готельного бізнесу щодо кожного окремого
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готельно-господарського продукту, з кожного окремого ринку на певний період
[9]. Зазначена стратегія передбачає, що готель, залежно від ситуації, має кілька
варіантів дій: проникнення на новий готельний ринок; розвиток нового
готельного ринку; розробка нових готельних продуктів; диверсифікація
готельного продукту до даного готельного ринку й споживача. Завжди при
плануванні

маркетингової

стратегії

підприємствам

готельного

бізнесу

доводиться вирішувати комплексну задачу, метою якої є повне охоплення
ринку з найменшими витратами.
1.Стратегія маркетингу персоналу готелю полягає в особливому ставленні
до власного персоналу з боку готелю. При цьому кожен працівник готелю
розглядається як безпосередній споживач послуг готелю. Цією стратегією
передбачено, що підприємства готельного господарства є інструментом
залучення працівника.
2.

Стратегія бенчмаркінгу для підприємств готельного бізнесу має

важливе значення. Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентоздатності, що
обмежується вивченням конкурентів їхньої продукції, витрат і технологій,
характеристик, економічних і фінансових показників, відносин із клієнтами й
постачальниками. Усе це необхідно для пошуку найбільш вигідної продукції
для підприємства. Аналіз конкурентоздатності дозволяє виявити розходження
між конкурентами, але це не пояснює, як ці розходження перебороти й
завоювати найкращі позиції в бізнесі [8]. Під час проведення бенчмаркінгу
досліджується краща практика не лише прямих конкурентів, а й представників
з інших сфер [3, 4].
Без

ретельно

готельного
внутрішнього

бізнесу
застою

сформульованої

стратегії

втрачає

конкурентоспроможність,

й

сенс,

погіршення

діяльність

результатів.

підприємства

Стратегія

веде

до

готельного

комплексу є основою формування стратегії інноваційного розвитку, визначає
роль, місце та сутність інноваційної діяльності.
Застосувуючи стратегію інноваційного розвитку підприємства готельного
бізнесу, необхідно дотримуватися таких етапів, як:
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- постановка цілей і завдань інноваційної діяльності;
- формування інноваційної стратегії підприємства готельного бізнесу;
- дотримання інноваційної політики;
- довгострокове інноваційне прогнозування;
- розподіл ресурсів підприємства на його інноваційну діяльність;
- розробка стратегічних планів інноваційної діяльності готелю або
готельного комплексу;
- застосування бенчмаркінгу;
- аналіз обраної стратегії.
Залежно від обраної стратегії готелю, необхідно дотримуватися певних
принципів. Принципи стратегічного управління – теоретичний фундамент, на
базі якого формуються основні його характеристики (властивості), що втілені в
загальні правила та положення, регулювальні процеси застосування варіантів
стратегічного управління, а також норми поведінки організації в цілому й
окремих її членів, якими керуються власники та менеджери в процесі розробки
й реалізації стратегічних рішень у конкретних умовах, сформованих у
середовищі [10].
1. Принцип ітеративності пояснюється тим, що стратегія підприємства
сфери індустрії гостинності впроваджується за такими етапами: вирішення
довгострокових завдань підприємства вирішується через низку середньо- і
короткострокових завдань.
в Принцип комплексності полягає у всеохоплюючому аналізі й обліку
інформації, що дає змогу своєчасно реагувати на зміни внутрішнього та
зовнішнього середовищ [2]. Принцип комплексності передбачає розгляд
реально існуючої системи не в одному якомусь аспекті, а в усій її
багатогранності.
3.

Принцип директивності й адресності означає, що всі планові

показники повинні мати конкретних виконавців і доводитися до них у
встановлені терміни та мають неухильно виконуватися за всіма параметрами
(обсяги, якість, терміни тощо).
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4. Принцип системності вимагає розгляду підприємства готельного
бізнесу як складної системи, тобто врахування внутрішньої ієрархічної будови
її частин, вертикальних і горизонтальних зв‘язків між ними, ефекту
емерджентності (цілісності).
5.

Принцип оптимальності означає, що з усіх варіантів розвитку

окремих підсистем й елементів підприємства готельного бізнесу повинні бути
відібрані ті, що в сумі забезпечать екстремальне значення обраної цільової
функції, не порушуючи при цьому обмежень, накладених на дану цільову
функцію.
6.

Принцип

динамічності.

Розвиток

будь-якого

підприємства

готельного бізнесу, як складової економіки держави, відбувається в ринкових
умовах, для яких типовою є безперервна змінюваність.
7.

Принцип безперервності. Безперервність характеризує динаміку

взаємодії між суб‘єктом та об‘єктом управління: об‘єкт управління постійно
виявляє свою діяльність, тобто функціонує, розвивається (або занепадає),
вимагаючи від суб‘єкта управління безперервності у власних діях. Це означає,
що система стратегічного управління теж має безперервно розвиватися,
адаптуватися до вимог середовища та здійснювати такий управлінський вплив
на об‘єкт, щоб і він відповідно змінювався, забезпечуючи існування готелю в
довгостроковій перспективі.
8.

Важливе

значення

має

принцип

інноваційності.

Проблеми

інноваційного розвитку готельних підприємств є малодослідженими. Готельні
інновації продовжують аналізуватися лише у вузькому спектрі додаткових
послуг, які може зробити готель своїм клієнтам. В умовах ринкової економіки
на послуги розміщення для різних категорій туристів незмірно зростає потреба
в дослідженні інноваційного розвитку з погляду організації інноваційних
процесів усередині підприємства та їхньої підтримки з боку держави,
обґрунтування критеріїв новизни при впровадженні інвестиційних проектів у
готелях різної категорії, формування й використання інвестиційних ресурсів.
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Інновації пов‘язані з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера,
так і готелю загалом.
Висновки. Таким чином, у сучасних ринкових умовах головною метою
підприємства готельної індустрії є досягнення конкурентних переваг у
довгостроковому періоді, які нададуть високу норму прибутку та стабільне
економічне зростання. Розвиток ринкових відносин в Україні, отримання
підприємствами
послуги,

готельної

права

виходу

індустрії, що
на

надають

готельний

ринок

конкурентоспроможні
вимагають

постійного

вдосконалення підходів до стратегічного управління. Отримані результати
можуть бути впроваджені в діяльність підприємств готельного бізнесу, а також
покладені

в

основу

розв‘язання

проблеми

оптимізації

ефективності

стратегічного планування комплексу різноманітних заходів для інноваційних
послуг готелів.
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К.Г. Малюта
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ У
ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ
В даній статті розглянуто основні проблеми функціонування ринку
туристичних послуг у Вінницькому регіоні та розроблено основні шляхи їх
вирішення, одним з яких являється розробка диференційованих продуктових
стратегій.
Ключові слова: продуктова стратегія, продуктова група, диференційований
підхід, інноваційний туристичний продукт, позиціонування туризму, динаміка
туризму.
Туризм є важливим джерелом підвищення добробуту регіону. Його
можна розглядати як систему, що надає всі можливості для ознайомлення з
історією, культурою, звичаями, духовними й релігійними цінностями нашого
краю, а також дає дохід державі, не говорячи вже про те, що ця система „годує‖
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дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням
туристських послуг у Вінницькій області.
В основу позиціонування та оцінки перспективності різних видів туризму
у Вінницькій області закладений критерій їх привабливості для потенційних
інвесторів і споживачів (туристів), що є актуальним для сучасного
туристичного ринку. Привабливість певних видів туризму оцінюється на основі
динаміки зростання (або зниження) кількості відвідувань області різнобічною
категорією туристів. Таким чином, привабливість окремих видів туризму
залежить від етапу життєвого циклу, на якому вони знаходяться. На основі
матеріалу досліджень здійснено позиціонування різних видів туризму з
використанням кривої їх життєвого циклу (Рис. 1).

Рис. 1 Оцінка життєвого циклу різних видів туризму у Вінницькій області і
їх позиціонування з використанням матриці BCG
На основі оцінки життєвого циклу різних видів туризму у Вінницькій
області проведено їх позиціонування з використанням матриці BCG (зростання
ринку - частка ринку). У результаті всі види туризму оцінені з точки зору
перспективності їх розвитку на території (Табл. 1) [2].
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Таблиця 1
Угрупування видів туризму відповідно до продуктових груп матриці
BCG
Умовн
і
позначення

Товарна група

Види турів

А

Товари «Знаки питання» (низька частка Рибальський і мисливський, подієвий
ринку, високі темпи зростання ринку)
і сільський туризм

В

Санаторно-курортний (оздоровчий),
Товари «Зірки» (висока частка ринку,
діловий, зелений, екологічний та
високі темпи зростання ринку)
автотуризм

С

Товари «Дійні корови» (висока частка
Паломницький,
пізнавальний,
ринку, низькі (нульові) темпи зростання
активний, культурний
ринку))

D

Товари «Собаки» (зниження частки
Ностальгічний і споріднений,
ринку, низькі темпи зростання ринку
пам'ятні місця, місця проживання
(стиснення ринку))

в

У залежності від стадії життєвого циклу, на якій знаходиться конкретний
вид туризму (або конкретний туристичний продукт) і від його положення в
матриці «зростання ринку - частка ринку» пропонуються конкретні типи
продуктових стратегій, що дозволяють найбільш повно врахувати їх специфіку.
У рамках реалізації запропонованих стратегій повинні бути розроблені
комплекси заходів, які будуть закладатися в основу реалізації регіональних і
муніципальних стратегій розвитку туризму, регіональних і муніципальних
цільових

програм,

а

також

інвестиційних

пріоритетів.

На

підставі

позиціонування видно, що найбільш перспективними видами туризму для
Вінницького регіону є види, що належать до товарних груп «Зірки» і «Знаки
питання».
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При цьому, для цих товарних груп необхідно використовувати різні
стратегії. У результаті позиціонування різних видів туризму з використанням
матриці BCG для виділених товарних груп рекомендовано використовувати
такі стратегії:
1. Група «Знаки питання» (низька частка ринку, високі темпи зростання
ринку; продукти цієї групи приносять поки не дуже високі доходи) використовується стратегія зростання ринку і розвитку продукту.
2. Група «Зірки» (висока частка ринку, високі темпи зростання ринку;
продукти, що характеризуються високими доходами та значними обсягами
продажів) - використання стратегії збереження лідерства на ринку і стратегії
диференціації (для закріплення на ринку і створення «вхідних» бар'єрів на
ринок для потенційних конкурентів).
3. Група «Дійні корови» (висока частка ринку, низькі темпи зростання
ринку; продукти даної групи характеризуються невисокими, але стабільними
доходами) - використання стратегії оптимізації витрат і стратегії диференціації.
4. Група «Собаки» (низька частка ринку, низькі темпи зростання (або
стиснення) ринку; продукти даної групи приносять низькі доходи, обсяги
продажів постійно зменшуються) – використання стратегії виходу з ринку, або
стратегій, спрямованих на підтримку трансформації та диференціації [3].
Більш докладно ці стратегії розглянуті в таблиці 2, де також відображено
основні напрямки їх реалізації (тобто, перелік конкретних завдань і напрямків
щодо розвитку конкретних видів туризму).
Таблиця 2
Напрями реалізації диференційованих стратегій для розвитку різних видів
туризму у Вінницькій області.
Групи

Види туризму

Стратегії

Направлення реалізації стратегії

1

2

3

4

Рибальський і
мисливський
туризм, подієвий
«Знаки туризм,
питання» сільський
туризм

Стратегія
розвитку
продукту і
зростання
ринку

- розробка та просування турів, орієнтованих на
різні споживчі групи;
- підвищення популярності подій (свят,
концертів, фестивалів, ярмарок) і створення
доповнюючих (супутніх) продуктів; - розвиток
асоціацій
сільських
садиб
і
створення
інфраструктури
інформаційної
підтримки
сільського туризму;
- реалізація турів через зовнішні корпоративні та
маркетингові мережі.
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«Зірки»

«Дійні
корови»

«Собаки»

- підвищення популярності та брендінг курорту
«Хмільник»;
- розвиток мережі об'єктів придорожньої
інфраструктури та інформаційне (навігаційне)
Санаторнозабезпечення на дорогах;
Стратегія
курортний
- підвищення якості і розширення асортименту
зберігання
(оздоровчий),
санаторно-курортних послуг;
лідерства,
діловий,
- розширення асортименту природних турів для
стратегія
зелений,
різних груп споживачів та різних сезонів;
диференціації
екологічний та
- використання
диференційованої
цінової
автотуризм
політики;
- розширення додаткових бізнес-послуг, які
надаються при готелях;
- розвиток інфраструктури обслуговування
конференцій, семінарів, переговорів.
маркетингове
стимулювання
найбільш
популярних турів і маршрутів;
- зниження витрат за рахунок оптимізації
Стратегія
туристської логістики на найбільш популярному
Паломницький,
оптимізації
напрямку;
пізнавальний,
витрат,
- розвиток системи доповнених послуг та
активний,
стратегія
супутніх продуктів при реалізації існуючих турів;
культурний
диференціації - введення диференційованої та гнучкої цінової
політики;
- поєднання культурно-історичного туризму і
туризму на об'єкт з відвідуванням подій.
- Підвищення привабливості турпродуктів з
метою продажу прав на їх використання;
- створення нових турпродуктів на базі існуючих
за рахунок додаткових інвестиційних вкладень і
Стратегія
ребрендингу;
Ностальгічний і
виходу з ринку,
- розширення асортименту наданих послуг та
споріднений, в
стратегія
продуктів в рамках конкретних турів;
пам'ятні місця,
диференціації
- розширення туру з включенням до його складу
місця
нових об'єктів (за ту ж ціну);
проживання
- об'єднання та суміщення двох і декількох
існуючих турів з наданням їм нового сенсу.

Таким чином, на основі використання результатів позиціонування видів
туризму за основу приймається диференційований підхід, що дозволяє
найбільш повно враховувати існуючий потенціал і можливості розвитку різних
видів туризму у Вінницькій області [1].
На основі запропонованих напрямків реалізації продуктових стратегій по
відношенню до найбільш привабливих видів туризму для Вінницької області
розроблено перелік інвестиційних пріоритетів таблиця 3 [4].
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Таблиця 3
Перелік інвестиційних пріоритетів в розвитку найбільш
привабливих видів туризму у Вінницькій області
Види туризму
1

Інвестиційні пріоритети і проекти
2
1. Інфраструктурне забезпечення:
- будівництво гостьових будинків (мережа з 10-15 об'єктів в найбільш
Рибальський і
сприятливих для розвитку полювання та риболовлі на Вінниччині), їх
мисливський туризм технічне оснащення;
- будівництво причалів і човнових станцій;
- облаштування мисливських і рибальських маршрутів, кемпінгів.
2. Розробка і просування мисливських і рибальських турів (стандартних і
індивідуальних)
1. Інфраструктурне забезпечення:
- інфраструктурне забезпечення організації і проведення заходів (ярмарків,
Подієвий туризм концертів, фестивалів, свят та ін), за рахунок формування парку мобільних
засобів розміщення (обладнання наметових містечок, трейлери, збірнорозбірні дома та ін) ;
- розвиток сектора громадського харчування і розваг, організація торгівлі
товарами туристично-сувенірного призначення .
2. Розвиток діяльності обласного центру культурних ініціатив з організації,
брендингу і просування національних свят, фестивалів, ярмарків і т.ін.
3. Інформаційно-маркетингове забезпечення подій:
- розробка рекламної продукції: буклетів, календарів, національних свят
- інтернет-маркетинг проведених заходів;
- формування брендів і фірмових стилів подій.
1. Інфраструктурне забезпечення:
- будівництво мережі гостьових будинків та сільських садиб;
Сільський туризм
- виділення коштів на конкурсній основі для облаштування сільських
будинків з метою розміщення туристів (регіональні гранти).
1. Поліпшення транспортної доступності сільських населених пунктів,
обладнання під'їзних шляхів.
2.Інформаційне забезпечення розвитку сільського туризму.
Санаторно3. Розвиток кредитної кооперації в сільській місцевості.
курортний туризм 4. Розвиток міста - курорту Хмільник.
5. Розвиток супутньої і допоміжної туристської інфраструктури.

Діловий туризм

1. Розвиток інфраструктури наукового та ділового туризму:
- будівництво виставкового центру в м Вінниці ;
- створення сучасних бізнес-центрів при засобах розміщення в м.Вінниця
та районних центрах, їх технічне забезпечення.
2. Інформаційно-маркетингове забезпечення:
- позиціонування Вінниці як центру проведення міжнародних
конференцій, семінарів - розвиток консалтингу в області.

1. Інфраструктурне забезпечення:
- облаштування маршрутів в рамках охорони навколишніх природних
Екологічний туризм
територій (ОНПТ) ;
- розвиток засобів розміщення (туристичних баз і гостьових будинків) при
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ОНПТ;
- технічне оснащення туристських баз і ОНПТ;
- розвиток науково-освітніх центрів та дослідно-наукових станцій при
(ОНПТ).
2. Інформаційно-маркетингове забезпечення:
- розвиток діяльності візит-центрів (ОНПТ);
- рекламне забезпечення екологічного туризму та інтернет-маркетинг
1. Підвищення якості дорожнього покриття на автомобільних дорогах за
основними напрямками туристських потоків.
2. Розвиток придорожньої інфраструктури по основних направленнях
туристських потоків:
Автомобільний
- будівництво готелів і кемпінгів;
туризм на власному
- будівництво об'єктів ресторанного господарства;
транспорті
- облаштування стоянок і місць відпочинку.
3. Інформаційне забезпечення автомобільних туристських маршрутів:
- встановлення дорожніх покажчиків та інформаційних стендів;
- розробка туристських автомобільних карт.

До

найбільш

привабливих

видів

туризму

віднесено

найбільш

перспективні і динамічно зростаючі види туризму з точки зору інвестиційної
привабливості та залучення туристів - це групи «Знаки питання» та «Зірки».
Реалізація представлених інвестиційних пріоритетів в регіоні повинна
здійснюватися за рахунок усіх можливих джерел інвестицій (бюджетні та
позабюджетні, зарубіжні інвестиції і кошти міжнародних проектів). При цьому
в сучасних умовах необхідно розраховувати і орієнтувати регіональну
економічну політику на те, що основний обсяг інвестицій (понад 70%) буде
реалізовуватися за рахунок позабюджетних джерел.
На сьогоднішній день недостатній рівень використання туристськорекреаційного потенціалу більшості виділених туристських зон і центрів
Вінницької області пояснюється, перш за все, малою кількістю підготовлених і
конкурентоздатних турпродуктів, а також низьким рівнем їх маркетингу. Існує
й інша причина, яку розглянуто у роботі, - це недостатній рівень розвитку
туристичної інфраструктури і низька якість туристсько-рекреаційних і
допоміжних послуг, що надаються [5].
У статті на основі комплексного оцінювання місткості та стану розвитку
рекреаційно-туристських ресурсів та туристичної інфраструктури обґрунтовані
найбільш важливі інвестиційні пріоритети, реалізація яких можлива лише в
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довгостроковій перспективі. Причиною цього є те, що вони вимагають не
тільки реалізації великомасштабних і дорогих інвестиційних проектів, але
також злагодженої і системної роботи органів державної влади і місцевого
самоврядування, господарюючих суб'єктів і населення області по створення
сприятливих умов в регіоні по залученню інвестицій та туристів.
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Т.І. Медвецька
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІКУВАВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО
ТУРИЗМУ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
Дана стаття розкриває теоретичні та практичні особливості становлення
та розвитку лікувально-оздоровчого туризму на прикладі Закарпатського
регіону, який здавна славиться потужним потенціалом бальнеологічних
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ресурсів. В статті розкрито сутність лікувально-оздоровчого туризму та
його характерні ознаки. Також особливу увагу приділено проблемам та
можливим шляхам вирішення даних проблем розвитку лікувально-оздоровчого
туризму регіону.
Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, рекреаційний потенціал,
бальнеологічні ресурси,
Західний регіон України, до якого входить Львівська, Закарпатська, ІваноФранківська, Чернівецька, Рівненська, Волинська області, займає загальну
площу 56,6 тис. кв. км і в ньому проживає близько 6,5 млн. осіб (13,7% від
загальної кількості в країні). Перспективна політика розвитку економічної
стратегії та соціальної сфери областей регіону базується на комплексному
розвитку чинників сприятливого та релаксантного характеру [6].
Оздоровчо-відпочинковий сегмент є провідним у туристичній галузі
Західної України. Бальнеологічні й кліматотерапевтичні заклади забезпечують
відносно високий рівень пропонованих лікувальних і профілактичних послуг у
головних курортних центрах регіону: Трускавці, Моршині, Любіні Великому,
Сваляві, Яремчі тощо. Туризм є однією з динамічних галузей України, що
активно розвивається. Туристична галузь України підтримує бюджет і
приносить 4 млрд. дол. США в рік (згідно з методикою розрахунків Всесвітньої
туристичної організації) [4 .
Значний внесок у дослідження проблем розвитку і функціонування сфери
туристично-рекреаційних послуг та лікувально-оздоровчого туризму зробили
такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Л.Г.Агафонов, О.О.Бейдик,
Б.І.Вихристенко, І.П.Гаврилишин, Б.І.Герасименко, Л.С.Гринів, П.В.Гудзь,
В.Г.Гуляєв,

А.П.Дурович,

М.І.Долішній,

В.К.Євдокименко,

Г.А.Карпова,

Г.В.Казачковська, В.Д.Калитюк, В.І.Карсєкін, В.А.Квартальнов, В.Ф.Кифяк,
Н.Й.Коніщева, В.С.Кравців, Н.Н.Кузнєцова, О.О.Любіцева, М.П.Мальська,
В.К.Мамутов, В.І.Цибух та ін.
Аналіз наукових праць дослідників в сфері туристичного бізнесу показав
про використання низки термінів, що стосуються оздоровчого туризму: «спа232

туризм», «спа-лікувальний туризм», «санаторно-курортний туризм» та інші. В
закордонних працях частіше застосовуються поняття «wellness tourism», «health
care turism», «cure tourism», «holistic tourism», «well-being tourism», «spa
tourism», «medical tourism», «health and wellness tourism» тощо.
Незважаючи на те, що ці терміни іноді можуть вживати у спорідненому
розумінні, кожен з них має свої специфічні характеристики та своє специфічне
середовище формування. У нормативно-правових актах, що регламентують
туристичну діяльність вказано, що лікувально-оздоровчий туризм – це
спеціалізований вид туризму, спрямований на відновлення здоров‘я чи
профілактику (попередження) захворювань 7 .
Узагальнюючи існуючі наукові праці вітчизняних та закордонних
дослідників лікувально-оздоровчий туризм розглядається з таких основних
позицій:
в контексті складової рекреаційного туризму [3, с. 78 ;
як тотожність із поняттям «санаторно-курортний туризм» [11, с. 140 ;
в контексті оздоровчого відпочинку, який, залежно від засобів впливу на
організм людини, поділяється на клімато-, бальнео-, море-, грязелікування» [8,
с.76 ;
в контексті виконуваних функцій, тобто оздоровчої, - оздоровчого
туризму, до складу якого входить «відпочинок з обов‘язковим профілактичним
лікуванням» [12, с. 544 ; пізнавальної – як поєднання цілей оздоровлення і
пізнання;
як поєднання декількох видів туризму: лікувального та оздоровчого, або
рекреаційного, реабілітаційного і зеленого [2; 13, с. 140 .
Поняття рекреаційного туризму є набагато ширшим поняттям, та з
медичної точки зору, є найбільш цінний виду туризму, який спрямований на
відновлення здоров‘я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи, в
сприятливих кліматичних умовах. Для реалізації цієї мети пацієнтам і
туристам-рекреантам на курортах надаються різноманітні рекреаційні послуги.
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Дані послуги використовують в різних цілях: оздоровчих, туристських,
спортивних і пізнавальних, основні природно-рекреаційні ресурси (клімат,
лікувальні грязі, мінеральні води тощо) і спеціальні засоби залучають для
підвищення загального психофізичного потенціалу і розвитку окремих
функціональних систем організму [10, c.48].
За останні десятиліття лікувально-оздоровчий туризм зазнає суттєвих змін.
Традиційні курорти перетворюються на поліфункціональниі оздоровчі центри,
які розраховані на широке коло споживачів. У світі зростає кількість людей, які
потребують відновлювальних антистресових програм і хочуть підтримувати
гарну фізичну форму. Переважно це люди середнього віку, які не байдужі до
активного фізичного відпочинку. В умовах курорту для даної групи рекреантів
можливе проведення широкого спектру різноманітних рекреаційних програм та
послуг, серед яких: оздоровча ходьба, різноманітні спортивно-рекреаційні
вправи, ігри та ін.
Лікувально-оздоровчий туризм – видається одним з найперспективніших
видів туризму України. Він розвивається за рахунок значних ресурсів:
морського узбережжя, гарячих, теплих і холодних мінеральних джерел,
лікувальних лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими багата країна. Інтерес
до лікувально-оздоровчого туризму в Європі постійно зростає, що в значній
мірі обумовлено демографічними тенденціями.
Проте знака рівності між лікуванням, оздоровленням у санаторнокурортних і лікарняно-поліклінічних умовах не може бути, оскільки окремі
компоненти (наприклад, використання в лікувально-профілактичних цілях
бутильованої води) не можуть замінити цілого комплексу лікувальнооздоровчої дії на людину курортної місцевості. Лікувально-оздоровчими
властивостями володіє уся сукупність чинників природного комплексу
курортно-рекреаційної місцевості в їх взаємозв'язку і взаємодоповненні, що
включає як бальнеологічні, так і ландшафтно-кліматичні ресурси [9 .
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Туристично-рекреаційний

потенціал

Закарпаття

розглядається

через

можливість ефективного використання наступної сукупності ресурсів та
напрямів:
- бальнеологічні ресурси (мінеральні води, лікувальні грязі, озокерит);
- лісові ресурси (міські ліси, лісопарки, ліси зелених зон …);
- водні

рекреаційні

ресурси

(ріки,

озера,

ставки,

водосховища,

водоспади);
- спелеоресурси (печери);
- природно-заповідні території та об‘єкти;
- пам‘ятки історії та культури, архітектури (монастирі, замки тощо);
- санаторно-курортні

комплекси

(«Лумшори»,

«Поляна»,

«Синяк»,

«Шаян» та ін.);
- зимові види туризму та спорту (гірськолижний слалом, сноуборд);
- сільський зелений туризм.
Основними

природними

рекреаційними

ресурсами

Закарпаття

є

бальнеологічні, до яких відносяться лікувальні мінеральні води, лікувальні
грязі та озокерит. Так, на базі використання мінеральних і термальних вод та
інших бальнеологічних ресурсів на території Закарпатської області функціонує
18 санаторіїв, 2 дитячі санаторії, 2 пансіонати з лікуванням, 3 дитячі заклади
оздоровлення цілорічної дії, 4 санаторії-профілакторії, 2 будинки відпочинку, 2
пансіонати відпочинку, 23 бази відпочинку та інші заклади відпочинку [5].
Найбільша кількість перерахованих суб'єктів зосереджена у Тячівському
(26,8%), Свалявському (14,3%), Хустському (10,7%), Виноградівському (8,9%)
та Мукачівському (7,1%) районах.
Лікувальними бальнеологічними ресурсами Закарпаття є також лікувальні
грязі. Із чотирьох видів лікувальних грязей в області зустрічаються лише
торфові грязі. Вони застосовуються в нагрітому стані для торфолікування на
курортах та в позакурортних умовах.
Дослідження стану санаторно-курортної сфери підтверджує, що вона
прямо впливає на розвиток туристичної діяльності України, Закарпаття та
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інших регіонів. На сучасному етапі, нажаль, її охопили негативні тенденції, які
в першу чергу спричинені відсутністю ефективної комплексної системи
управління

туристичною

галуззю

України

та

загальним

зниженням

платоспроможного попиту на національний туристичних продукт. За таких
умов стратегічною метою політики у сфері туризму та санаторно-курортного
комплексу, зокрема, є впровадження ефективних методів управління галуззю,
які будуть спрямовані на підвищення якості всіх видів туристичних послуг та їх
конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на світовому туристичних
ринках.

Подальші

дослідження

необхідно

пов‘язати

з

розробкою

та

обґрунтуванням системи економічних показників для діагностики впливу
санаторно-курортного комплексу на розвиток туристичної діяльності в
сучасних умовах господарювання досліджуваної території. Окрім аналізу
обсягів санаторно-курортних послуг, ці показники будуть охоплювати напрями
туристичних потоків, зайнятість персоналу, прибутковість, рентабельність,
окупність витрат, фінансову стійкість видів діяльності, що визначають розвиток
туристичної галузі.
Також, сучасний стан матеріально-технічної бази санаторно-лікувальних
закладів залишається на рівні, далекому від світових стандартів. Тому
ключовим

питанням

органів

державного

управління

та

місцевого

самоврядування Закарпатської області слід вважати збільшення об‘єктів і їх
потужностей, налагодження конкурентоспроможного ринку рекреаційних
послуг шляхом модернізації існуючої матеріально-технічної бази, підвищення
якості життя населення, що забезпечить зростання їхньої купівельної
спроможності [5]. Необхідно покращити рівень сервісу, розширити мережу
курортної анімації, удосконалити і більш публічно використовувати рекламу,
підвищити рівень культури обслуговування тощо.
Висновки. Отже, сучасний етап розвитку туристичної сфери Закарпатської
області характеризується різким падінням попиту на санаторно-курортні
послуги. Це призводить до зниження показників заповнюваності ліжкового
фонду санаторно-курортних установ, суттєвого зниження рівня ефективності їх
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діяльності. Основними причинами такого стану є: 1) неплатоспроможність
населення оплачувати відпочинок до санаторно-курортних закладів; 2)
зниження якості санаторно-курортних послуг; 3) відсутність ефективної
державної політики, як в сфері соціальної підтримки населення, так і в напрямі
економічного та податкового сприяння діяльності закладів даного сектору 1 .
Однак, на досліджуваній

території очевидна наявність чинників для

перспективності та економічної доцільності розвитку лікувально-оздоровчої
сфери, перетворення її при покращенні економічної ситуації в краї в
туристично-оздоровчу зону загальноєвропейського значення.
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У статті розглянуто принципи інноваційної діяльності туристичних
підприємств їх ознаки та класифікацію.

Проаналізовано тенденції і

закономірності комплексного освоєння інновацій, планування позитивних
результатів і управління ними у сфері туризму.
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слова:

туристичні

підприємства,

інноваційна

діяльність,

класифікація нововведень, синергетичний ефект, туристичний ринок.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку
туристичних послуг довгостроковий успіх компанії нерозривно пов‘язаний з її
здатністю безперервно впроваджувати інновації. Традиційно інновації та
інноваційна діяльність у першу чергу асоціюються з підприємствами
наукоємних високотехнологічних галузей (комп‘ютерні та телекомунікаційні
технології, хімія, фармацевтична промисловість тощо), проте зміст поняття
«інновація» більш широкий. Інноваційна діяльність передбачає не лише
практичне використання науково-технічних розробок і винаходів, але і включає
зміни

в

продуктах,

процесах,

маркетингу,

організації

та

управлінні

виробництвом. Інноваційна діяльність у туризмі знаходить своє втілення у
створенні

нових

або

поліпшенні

існуючих

туристичних

продуктів,

удосконаленні транспортних, готельних та інших послуг, освоєнні нових
ринків,

упровадженні

провідних

інформаційних

і

телекомунікаційних

технологій, сучасних форм організаційно-управлінської діяльності, нових
підходів до задоволення потреб туристів.
Метою дослідження є визначення принципів інноваційної діяльності
туристичних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інноваційних
процесів у різних сферах економіки присвячено велику кількість робіт як
вітчизняних, так і зарубіжних учених. Останнім часом вийшла низка публікацій
з проблеми інновацій у туризмі (В.С. Новіков, Н.Н. Малахова, Д.С. Ушаков,
В.А. Молчанова, М.А. Ізотова, А.М. Клеймьонов, проте дану проблему все ще
розглянуто недостатньо [2].
Безперечно з розвитком суспільства розвиваються можливості кожного
його члена. Розвивається економіка, зростає рівень життя людей, а паралельно з
цим і бажання розвиватися, обмінюватись досвідом, вивчати історію,
оздоровлюватись. Туризм в останні роки в нашій країні набуває великого
значення. Це важливе соціально – економічне явище сучасності підкорюється
об‘єктивним законам розвитку людського суспільства. Туризм здійснює
позитивний вплив на розвиток суспільства у цілому.
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Змінюються часи, але мотивація подорожей залишається незмінною. У
сучасній туризмології розрізняють такі види туризму: культурно–пізнавальний
лікувально–оздоровчий, спортивний, релігійний. Вільна ринкова економіка
будується на конкуренції, тобто за умов, які захищають особисті права
власності від втручання з боку держави і надмірного оподаткування. Інновації в
туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають якісну новизну і що
приводять до позитивних зрушень, що забезпечують стійке функціонування і
розвиток галузі в регіоні. Так, ідея створення і реалізація туристських проектів,
що навіть не приносять спочатку істотного прибутку, може дати поштовх
розвитку туризму і тим самим активно сприяти створенню додаткових робочих
місць і зростанню доходів населення. Інноваційний процес в туризмі достатньо
специфічний. Він отримує, як правило, своє визнання, з одного боку, через
туристський ринок і ступінь задоволеності клієнта, а з іншого боку, в
основному завдяки ухваленню сумісних рішень туристськими організаціями,
органами управління галуззю в регіоні, органами місцевого самоврядування і
громадськими організаціями, діяльність яких пов‘язана з туризмом, а також
завдяки оцінці галузі місцевим населенням. Тільки така взаємодія всіх
елементів (суб‘єктів і об‘єктів) інноваційного процесу може привести до появи
істотного синергетичного ефекту, вираженого як зростання (розвитку) сфери
туризму. Комплексність і трансформованість відкриттів, коли впровадження
нового в одній області дає ефект (і можливо, сильніший) в іншій, такого, що
становить їх суть в галузі, тому потребують наукової організації і управління
[3, с. 122].
В Україні робляться активні дії з переходу на інноваційний шлях розвитку
економіки. Інновації – це щось інше, ніж дії з впровадження досягнень науки і
техніки в технологіях та управлінні, у тому числі і в соціальній сфері, тобто в
організаціях, що займаються наданням послуг населенню. Туризм, будучи в
даний час глобальним соціально-економічним явищем, що функціонує в умовах
деколи вельми жорсткої конкуренції, характеризується великим ступенем
схильності до інноваційних процесів, основною детермінантою яких є
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конкурентоспроможність туристських організацій. Вивчення тенденцій і
закономірностей комплексного освоєння інновацій, планування позитивних
результатів і управління ними складна методологічна проблема у сфері
туризму, пов‘язана перш за все з класифікацією нововведень. Як значущі для
визначення суті інновації в туризмі, виділяють наступні класифікаційні ознаки:
- джерело ідеї (потреби туристів, відкриття, винаходу);
- вид інновації (аттракторы, інфраструктура туризму, врегульова, способи і
засоби розподілу ерегульован/послуги, управління, чинники виробництва)
- ступінь новизни (покащуючі, проривні);
- широта дії, масштабність, зв‘язність (локальні, глобальні, системні);
- інвестиційне наповнення (врегульованому, врегульовано, капіталомісткі)
[2, с. 121]
До основних принципів інновацій в туризмі відносять:
1. Принцип науковості, що полягає у використанні наукових знань і
методів для реалізації інновацій, відповідних потребам туристів.
2. Принцип системності. Стратегія інноваційного розвитку сфери
туризму, що розробляється, в регіоні повинна враховувати його чинники і
умови необхідні для задоволення потреб людей у відпочинку; ресурсні
можливості регіону (економічні, фінансові, кадрові та інші); соціальну дію на
суспільство; чинники зовнішнього середовища.
3. Принцип відповідності інновації потребам туристів. Пропонуються
тільки ті нововведення, які дійсно потрібні клієнтові, а не ті, які може провести
і впровадити туристська організація.
4. Принцип позитивності результатів, що полягає в попередженні
безрозсудного, не продуманого створення і впровадження нововведення, яке
може бути небезпечне: по-перше, для туриста, по-друге, для конкретного
підприємства, по-третє, для біосфери і суспільства в цілому.
5. Принцип іманентності інвестиційним процесам. Для проведення
необхідних досліджень, розробки і матеріалізації інновацій використовуються
інвестиційні ресурси, ефективність яких визначається ступенем значущості і
масштабністю нововведень.
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6. Відповідність інноваційній діяльності і її результатів (нововведень)
рівню розвитку суспільства.
7. Принцип зв‘язності. Процес нововведення закінчується появою на
ринку продукту, який повинен на певному етапі свого життєвого циклу
викликати потребу (стимулювати ідею) створення наступного нововведення і
забезпечувати фінансову підтримку цього процесу.
8. Принцип безпеки. Будь-яке нововведення повинне гарантувати
відсутність шкоди для людини і навколишнього його середовища [2, с. 124].
Міжнародний характер бізнесу, мультигалузевість сектору туризму, виявлення і
використання нових ринків збуту туристичних послуг дають широке поле для
інноваційних змін та синергитичного ефекту від їх запровадження. Тому
розповсюдження інновацій в туристичному бізнесі швидке, при цьому
утримати конкурентні переваги досить важко, а звідси і ефективність
функціонування

організації

залежить

від

ступеню

її

консолідації

та

«взаємопроникнення» в усі прибутково рентабельні сегменти ринку.
На туристичних ринках, що розвиваються, складається двояка ситуація. З
одного

боку,

найбільш

прибутковий

його

сегмент,

пов‘язаний

з

обслуговуванням іноземних гостей консолідований за рахунок постійного
нарощування присутності західних туристичних корпорацій, які активно
просувають продукт ринку закордонного туризму та вважають наш ринок
перспективним та ємним (Україна: TUI Travel PLC спільний проект з ТОВ
«Вояж-Київ»; ТОВ «ТТВК»; TUI Туристична агенція; ТОВ «Пегас Туристик»;
ТОВ «Туртесс Тревел» є частиною холдингу «Turtess Tourism»; ТОВ «Корал
Тревел» є частиною міжнародного холдингу OTI Holding A.S.; ТОВ «ТЕЗ ТУР»
та інші); з іншої – менш привабливому сегменту галузі, спрямованому на
обслуговування 242ерегульованому242 внутрішніх туристів або надання
окремих туристичних послуг (наприклад, трансферів або екскурсійного
обслуговування іноземців), властиві риси початкової стадії консолідації, такі
як: низькі вхідні бар‘єри і велика кількість підприємств, що функціонують на
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ринку, без явно виражених лідерів, що створює високу конкуренцію на цих
сегментах. До найбільш впливових факторів інноваційного розвитку слід
віднести ринкову економіку та вільну торгівлю, що стимулюють та
підштовхують до винайдення «нових» шляхів отримання додаткового доходу
(прибутку) і є двигуном економічного зростання. Інновації процвітатимуть
лише тоді, коли економічні умови є сприятливими, заохочуючи конкуренцію і,
таким чином, є творчим руйнуванням або оновленням існуючих структур.
Тільки вільна і відкрита ринкова економіка виконує ці умови, отже, і інновації
краще розвиваються у 243ерегульованому і лібералізаційному середовищі.
Отже, зміна економічних пріоритетів бізнес-середовища, породжує високу
ступінь невизначеності та коливання попиту на ринку. Важкопрогнозованість
наслідків криз та інших негативних факторів впливу спонукають туристичні
підприємства до винайдення шляхів подальшого розвитку інноваційних
перетворень як підприємницької складової ринкових змін, так і розвитку нових
форм і методів управління. Успішні інноватори туризму своїм досвідом
доводять, що створення і впровадження нового – не просто бажано, але і
необхідно в конкурентній боротьбі, в період економічної нестабільності це
повинно сприйматися як умова виживання.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У статті досліджуються особливості розвитку екскурсійного туризму ,
аналізуються сучасні проблеми розвитку екскурсійного туризму в Україні.
Опрацьовано статистичні відомості про стан в’їзного туризму в сегменті
екскурсійного туризму.
Ключові слова: екскурсійний туризм; екскурсійна діяльність; пам'ятки історії
та культури .
Постановка проблеми. На сучасному етапі туризм став звичним явищем,
яке увійшло до повсякденного життя сотень мільйонів людей світу. У цьому
контексті, у світлі національного та культурного відродження України,
розвиток національного туризму і екскурсій повинен активно сприяти
створенню позитивного туристичного іміджу України на міжнародному
туристичному ринку та посилити іноземні туристичні потоки до України.
Аналіз досліджень і публікацій. У статті розглядаються праці таких авторів
як:

О.В.

Аріон;

С.І.

Бабрицька;

В.Н.

Вечерський;

О.О.

Любіцева;

М.П.Мальська; О.В. Панкова; Ю.М. Правик; С.І. Уліганець; Л.Д. Чудновський.
Метою статті є виявлення проблем, наявних в екскурсійній сфері України.
Виклад основного матеріалу. Нове розуміння культури в суспільстві й
усвідомлення

необхідності

збереження

культурної

спадщини

у

світі

розширюють перспективи розвитку екскурсійного туризму. Незважаючи на всі
труднощі, наш час є періодом розвитку нових тенденцій у культурному житті,
відроджуються раніше забуті імена, пам‘ятки й події, по-новому оцінюється
історична спадщина. І тому, для більшості українських регіонів, орієнтація на
культурно-пізнавальний туризм на основі використання потенціалу історичних
міст, стає однією з реальних можливостей економічного, соціального й
культурного піднесення. Сьогодні зростає інтерес до екскурсій історичними
містами та місцевостями, зумовленими автентичністю, місцевою культурою та
історією.
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Саме тут, у центрі Європи, перехрещуються майже всі європейські
культури. З давніх часів українська культура виступає як пряма спадкоємиця
культури Київської Русі, а її своєрідність визначається тим, що країна й надалі
залишається не лише торговельним, а й духовним перехрестям Заходу і Сходу,
перехрестям шляхів, що ведуть до Туреччини, Близького Сходу, Індії та
Скандинавії, до країн Західної Європи через Польщу. Із Заходу йшли впливи
європейського гуманізму, ренесансу, реформації, бароко і просвітництва політичного та літературного.
Сьогодні одна за одною зникають "білі плями" багатовікової історії
українського народу. В поверненні народові його історичної національної
пам'яті важливе місце належить екскурсійним маршрутам. Надзвичайно
важливим є розвиток екскурсійного туризму, утвердження його соціального
статусу. Йдеться, в першу чергу, про забезпечення змістовного відпочинку не
лише для громадян, але й для іноземців, створення привабливого туристичного
іміджу України на міжнародній арені.
Екскурсійний туризм є однією з форм раціонального використання
вільного часу, проведення змістовного дозвілля, задоволення пізнавальних
інтересів населення. Він став важливим засобом вивчення історії рідного краю,
залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної
спадщини, яку залишили нам попередні покоління.
Можливості природного та культурно-історичного потенціалу України
важко переоцінити. Чорне і Азовське моря, Карпати, Придніпров'я, Поділля та
Волинь, майже 70 тисяч річок, серед яких Дніпро, Дністер, Дунай. Південний
Буг, Сіверський Донець, 8 національних природних парків, 4 біосферних
заповідника, 15 державних природних заповідників, чисельні заказники,
дендропарки,

пам'ятки

садово-паркового

мистецтва

-

вагомі

складові

туристсько-рекреаційного потенціалу України.
Унікальний комплекс історичних, культурних та природних пам'яток,
багаті рекреаційні можливості, які має держава, її окремі регіони, приваблюють
дедалі більше туристів та екскурсантів [3, c.103].
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Проте екскурсійна діяльність – це надзвичайно складна і проблемна сфера
сучасної туристської галузі України. Існують вагомі проблеми та недоліки
розвитку екскурсійної діяльності, які гальмують розвиток екскурсійного
туризму, як внутрішнього, так і в секторі в‘їзного туризму.
Основною проблемою, звичайно, є те, що кількість туристів і в тому числі
екскурсантів, які відвідують нашу країну, в останні роки дещо зменшилась. В
15 разів порівняно з 2013 роком зменшилася кількість іноземних туристів, які
відвідали Україну у 2015 і 2016 роках.

Рис. 1. Динаміка кількості іноземних громадян, які відвідали Україну
в 2003–2015 рр.
За даними Державної служби статистики (Держстату), у 2016 році Україну
відвідали 15 159 іноземних туристів, в 2015-му – 17 070 осіб. Для порівняння, у
2013 році в Україну приїхали понад 232 тисячі іноземних гостей.
Нажаль, важко виділити серед загальної кількості іноземців, що прибули
до нашої країни з туристичною метою, саме ту частку яка стосується
екскурсійного туризму. Так, єдине доступне джерело статистичної туристичної
інформації

–

Адміністрація

Держприкордонслужби,

подає

статистичні

відомості про туристичні потоки, не розділяючи їх за видами туризму, що
своєю чергою, не дає можливості прослідкувати, яка частка екскурсантів серед
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усіх туристів. Також ця служба враховує при обліку туристів одноденних
відвідувачів України, що прямують через територію України транзитом.
Серед найвагоміших причин, які спонукають до відвідування України,
іноземці називають: мальовничу природу (30%), архітектуру та культурноісторичні пам‘ятки (30%). Але у сучасних умовах безліч старовинних
екскурсійних об‘єктів використовують нераціонально, чимало пам‘яток
архітектури пустують, ще більше потребують реставрації або проведення
консерваційних робіт, відновлення навколишніх природних ландшафтів. В
Україні є приклади, коли реставрацію пам‘яток архітектури здійснюють з
переплануванням дільниць, зміною історично сформованого простору. Ще
більше страждають при цьому пам‘ятки, коли в їх об‘ємно-просторову
структуру вводять нові споруди.
Однією із головних проблем є відсутність коштів на реконструкцію
пам‘яток історії та архітектурного мистецтва, а залучення інвестицій
гальмується через неврегульовану нормативно-законодавчу базу країни. Як
відомо, значна кількість населених пунктів України – Хотин, Межиріччя,
Ізяслав та інші, мають пам‘ятки архітектури ХVІІ – ХVIII століття, для
відновлення яких необхідні значні капіталовкладення.
Також нормативна база, яка регулює надання екскурсійних послуг в
Україні, далека від досконалості. Так, Закон України «Про туризм» визначає
лише основні напрямки, а деталі прописуються в підзаконних актах. Фактично
в Законі визначені лише учасники відносин, що виникають при здійсненні
туристської діяльності, положення про договір на екскурсійне обслуговування
та вірогідна відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.
Додає оптимізму той факт, що інтерес екскурсантів до історії та історикокультурної спадщини все більше зростає. Великою популярністю користуються
туристично-екскурсійні маршрути: «Трипільські поселення України», «Грецькі
колонії Північного Причорномор'я», «Козацька Січ», «Фортеці й замки
України», «Монастирі України», «Гетьманські столиці», «Коліївщина».[6, c.34].
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За останні роки надзвичайно важливу роботу у створенні нових
туристичних

маршрутів

проведено

Всеукраїнським

фондом

«Намисто

Славутича»: розроблені практично всі основні туристично-екскурсійні напрями
в Україні, видано десятки цікавих тематичних буклетів, встановлено ділові
стосунки між вченими, методистами екскурсійної справи, екскурсоводами та
краєзнавцями.

Створено

національну

систему

туристично-екскурсійних

маршрутів. Основні тематичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів
«Намисто Славутича» охоплюють всю територію України, передбачають
відвідання місць багатих на пам'ятки історії, культури, природи, а також
пов'язаних з життям і діяльністю видатних людей. Вони висвітлюють
найважливіші віхи життя українського народу, всебічно розкривають його
багатовікову історію, сприяють відновленню його духовності та історичної
пам'яті.
Але реалії сьогодення диктують необхідність створення системи нових
туристично-екскурсійних

маршрутів,

а

також

удосконалення

багатьох

існуючих, в першу чергу, в частині їх пізнавально-інформаційного змісту. Нові
маршрути повинні сприяти створенню позитивного туристичного іміджу в очах
іноземців, оскільки відомо, що найкращою рекламою є позитивне враження
гостей країни.
Певні недоліки існують і в розробці екскурсійної тематики. Дуже часто у
старі тексти, що позначені заідеологізованістю минулих часів, включаються
нові матеріали кардинально протилежного ідеологічного спрямування. А часом
зовсім різнопланові матеріали об'єднаються в одну тему, що невірно як з
методичного, так і політичного боку. Тому особливої уваги потребує підготовка
та перепідготовка працівників екскурсійної сфери, екскурсоводів. Постанова
Державного департаменту туризму «Про концептуальні засади організації
екскурсійної діяльності в Україні» передбачає введення чіткої системи
підготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів, створення Методичного
центру при департаменті, центрів в усіх регіонах країни, налагодження
атестації кадрів.
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Важливу роль у розвитку екскурсійного туризму повинні відігравати
інформаційні туристичні центри. Саме вони повинні стати осередками
спілкування методистів, екскурсоводів, краєзнавців, керівників туристських
груп, науковців, студентів галузевих і навчальних закладів, менеджерів
туристичних підприємств. Центри мають надавати туристам інформацію про
всю привабливість міст, містечок, селищ, окремих туристичних об'єктів, вести
культурно-просвітницьку діяльність [5, c.107].
Висновки. В Україні досі немає реєстру об‘єктів культурної спадщини.
Близько 9400 населених пунктів України мають понад 70 тисяч об‘єктів
культурної спадщини, що потребують дослідження та взяття на облік.
Проте навіть при наявності такої ресурсної бази, на сьогоднішній день в
Україні існує безліч проблем, які гальмують, як розвиток екскурсійного
туризму зокрема, так і розвиток туризму в цілому. Серед них: недосконалість
нормативно-правової бази, незадовільний стан історико-культурних об‘єктів,
які є привабливими для екскурсантів та при цьому потребують реставрації,
необхідність створення нових туристично-екскурсійних маршрутів та інші.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
В статті розглянуть основними засади державного регулювання сфери
туризму в Україні, визначено існуючі проблеми.Узагальнено та обґрунтовано
доцільність реалізації концептуальних заходів щодо вдосконалення державного
регулювання туризму в Україні.
Ключові
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регулювання,

сфера

туризму,

туристична

інфраструктура, туристичний потенціал.
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання вимагають пошуку
існуючих резервів підвищення ефективності діяльності окремих галузей
національного господарства, регіонів і держави в цілому. В даному аспекті
особливої уваги заслуговує сфера туризму, що є однією з найбільш
перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, в
повній мірі акумулює наявний природно-рекреаційний потенціал, професійне
використання якого створює можливості для отримання значних доходів.
Велике значення в даному напрямку має активна політика держави щодо
підтримки

та

розбудови

туристичної

сфери,

розвитку

туристичної

інфраструктури, створення умов для підвищення привабливості регіонів для
іноземних і внутрішніх туристів, підвищення якості туристичних послуг,
забезпечення їх комплексності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ролі органів
державної влади в регулюванні сфери туризму є об‘єктом дослідження багатьох
вітчизняних вчених. Основні аспекти формування та функціонування механізму
державного регулювання туристичної галузі, розробка та обґрунтування
напрямків його вдосконалення знайшли своє відображення у наукових працях
вітчизняних вчених таких як: Л.М. Донченко [1], К.В. Жадько [2], С.Г. Захарова
[3], А.Х. Іляшенко [4], Є.В. Козловський [5], О.А. Мельниченко [6], Н.І.
Остап‘юк [7] та інших.
Не зважаючи на наявність досить великої кількості наукових досліджень,
сфера державного регулювання й досі не є достатньо ефективною. Більшість
актуальних питань в сфері туризму на сьогодні є недостатньо врегульованими
або й в цілому залишаються поза увагою державних органів влади.
Метою статті є розробка концептуальних напрямків вдосконалення державного
регулювання сфери туризму в Україні, що є передумовою оптимізації
ефективного

використання

наявного

туристичного

потенціалу

країни,

підвищення її добробуту.
Виклад основного матеріалу. Функціонування сфери туризму в сучасних
умовах господарювання характеризується певною активізацією, однак існує
цілий ряд вагомих стримуючих факторів. Найбільше значення серед них має
недосконалість нормативно-правової бази, суперечливість і неузгодженість
окремих її положень, відсутність дієвої державної програми регулювання
туризму, як перспективного напряму розвитку сфери, чітко розроблених
методик і механізмів її реалізації.
На сьогодні регулювання туристичної діяльності відбувається відповідно
до положень достатньо значної кількості законодавчих актів та документів.
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Таблиця 1
Основні законодавчі акти що регулюють сферу туризму України
Вид законодавчого акту

Назва законодавчого акту

Закони України

Про туризм (від 15.09.1995 № 324/95-ВР)
Про курорти (від 05 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ)

Укази Президента
України

Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортнорекреаційної сфери України (11 березня 2003 р. № 207/2003)
Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у
галузі туризму (від 14 грудня 2001 р. № 1213/2001)
Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні (від 21
лютого 2007 р. № 136/2007)
Про підтримку розвитку туризму в Україні (від 02 березня 2001
р. № 127/2001)
Про Стратегію економічного та соціального розвитку України
«Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки (від 28
квітня 2004 № 493/2004)

Постанови та
розпорядження Кабінету
Міністрів України

Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки (від 29
квітня 2002 р. № 583, ред. від 25 травня 2006 р. № 754)
План заходів щодо державної підтримки розвитку сільського
туризму на 2006-2010 роки (від 03 липня 2006 р. № 373-р)
Заходи щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму (від 27
червня 2003 р. № 390-р, ред. від 16 травня 2007 р. № 738)
Стратегія розвитку туризму і курортів (від 06 серпня 2008 р. №
1088)
Державна стратегія регіонального розвитку на період 2015 року
(від 21 липня 2006 р. № 1001)
Концепція розвитку санаторно-курортної галузі (від 23 квітня
2003 р. № 231-р)
Стратегічні напрями та завдання щодо залучення міжнародної
технічної допомоги і співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями на 2009 – 2012 роки (від 03 вересня
2009 р. № 1156-р)
Державна програма соціально-економічного розвитку
Автономної Республіки Крим на період до 2017 року (30 вересня
2007 р. № 1067)

Накази Міністерства
культури та туризму
України

Галузева програма туристичного забезпечення в рамках
підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу (від 28 грудня 2007 р. №
1784/0/16-07)
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1
Державні національні
стандарти

2
ДСТУ 4268:2003 ―Послуги туристичні. Засоби розміщення.
Загальні вимоги‖
ДСТУ 4269:2003 ―Послуги туристичні. Класифікація готелів‖
ДСТУ 4527:2006 ―Послуги туристичні. Засоби розміщення.
Терміни та визначення.

Основна увага запропонованих матеріалів приділяється регулюванню
окремих аспектів функціонування сфери туризму. Аналіз їх змісту свідчить про
те, що вони різняться залежно від ієрархічного рівня та охоплюваної території,
глибини обробки матеріалів, методичними підходами до їх розробки.
Більшість діючих програм розвитку туризму носять декларативний характер,
що зазначає більшість науковців містять загальну інформацію про стан галузі,
основні проблеми, наявний ресурсний потенціал, що може бути використаний з
метою їх вирішення, сукупність запланованих заходів. Однак, негативним
фактом є відсутність визначення джерел отримання ресурсів для здійснення
запланованих заходів, критеріїв для перевірки стану їх виконання, а також
відповідальних осіб.
Крім того, як свідчать проведені дослідження, в діючих нормативноправових актах не визначені питання щодо налагодження взаємодії між
державними органами влади і підприємницькими структурами, їх роль і
значення в процесах розвитку сфери туризму. В результаті здійснення певних
змін в структурі державної влади в Україні з 2011 р. основним профільним
органом, що регулює сферу туризму в Україні, є - Міністерство інфраструктури
України. Відповідно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів, є Державне
агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України). Серед
напрямків його діяльності найбільш пріоритетними є наступні:
-підтримка нової моделі науково-технологічних перетворень українського
туризму, що орієнтовані на інноваційний розвиток та забезпечення сталих
конкурентних переваг українського туристичного продукту на світовому
ринку;
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-забезпечення

розвитку

-децентралізація,

в‘їзного

підтримка

та

місцевих

внутрішнього
ініціатив

в

туризму,

курортів;

розвитку

туризму;

-досягнення ефективного державно-приватного партнерства;
-державне стимулювання кластерних регіональних утворень, що беруть
активну участь у міжнародному туризмі;
-поширення інформації про Україну і її туристичні можливості на
міжнародному туристичному ринку та всередині держави;
-організація створення загальнодержавної інформаційної мережі у
туристичній і курортній сферах;
-підтримка

різних

форм

міжнародного

кооперування

в

сфері

міжнародного туристичного обміну.
Концептуально державне регулювання сфери туризму в Україні
здійснюється в трьох основних напрямах: законодавчому, адміністративному та
економічному (табл. 2), кожний з яких передбачає виконання низки завдань
певними органами державної влади.
Законодавчі напрямки регулювання сфери туризму, в першу чергу,
полягають у розробці і прийнятті ефективної, діючої нормативно-правової бази,
що містить норми щодо організації діяльності туристичних підприємств,
механізмів їх об‘єднання шляхом налагодження партнерських відносин. Мають
бути

вдосконалені

існуючі

процедури

ліцензування,

сертифікації

і

стандартизації туристичних послуг, оскільки вони є недостатньо прозорими і
об‘єктивними, характеризуються наявністю певних обмежень і умовностей, не
відповідають міжнародним нормам.
Доцільним є визначення на державному рівні необхідності здійснення
ліцензування суб‘єктів туристичного ринку відповідно до виду туризму. З
метою

активізації

туристичної

діяльності

в

межах

країни

необхідно

передбачити норму щодо видачі суб‘єктам ліцензій на право надання послуг
виїзного туризму лише за умов досягнення певного обсягу реалізації послуг в
напрямах внутрішнього і в‘їзного туризму.
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Таблиця 2
Концептуальні напрямки державного регулювання сфери туризму
Законодавчі

Адміністративні

Економічні

- затвердження дієвих стратегічних програм розвитку туризму з
визначенням особливого статусу туризму, пріоритетності внутрішнього
туризму;
- створення вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку;
- вдосконалення норм сертифікації та стандартизації послуг, системи
ліцензування;
- оптимізація процедур ведення реєстру територій сфери туризму;
- налагодження відносин партнерства з іноземними державами щодо
обміну досвідом з приводу розбудови і розвитку туризму;
- спрощення земельного законодавства (відвід земельних ділянок для
будівництва об‘єктів туристичної інфраструктури, нормативи в орендних
відносинах);
- проведення тендерів на використання в цілях туризму заповідних
територій;
- регулювання процедур візового оформлення і отримання закордонних
паспортів.
- розподіл повноважень спеціалізованих органів управління туризмом;
- аудиторські перевірки туристичних суб‘єктів;
- розробка дієвих програм залучення інвестицій;
- створення баз даних основних діячів туристичного ринку;
- формування сучасної системи статистичних показників;
- підвищення ефективності підготовки спеціалістів сфери туризму;
- активізація рекламно-інформаційної політики держави і регіонів,
популяризація на міжнародному і національному рівнях;
- розробка нових туристичних маршрутів за умов взаємодії з закладами
культури;
- забезпечення умов кредитування, субсидування суб‘єктів туризму, що
створені в напрямку пропозиції соціальних туристичних послуг;
- пільгове оподаткування суб‘єктів туризму, які здійснюють значний
внесок в розвиток внутрішнього і в‘їзного туризму;
- фінансування наукових досліджень щодо розробки технологій
ефективного використання туристично-рекреаційного потенціалу країни

Важливе значення в законодавчому напрямі має створення вільних
економічних зон і територій пріоритетного розвитку в тих регіонах України, що
мають значний туристичний потенціал, використання якого є обмеженим через
неперспективність і неприбутковість їх для суб‘єктів господарювання. Перш за
все, це стосується периферійних територій, де розташовані пам‘ятки історії та
архітектури, музеї та виставкові зали, збережені автентичні традиції, культура і
побут слов‘янського народу. Тобто, в більшій мірі переважає не рекреаційний, а
історичний

і

культурний

потенціал,

що

сприяє

розвитку

найбільш

перспективних напрямів туризму. Функціонування вільних економічних зон і
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територій пріоритетного розвитку створить умови для активізації інвестиційної
діяльності, розвитку туристичної інфраструктури, підвищення рівня якості
пропонованих послуг, обсягів обслугованих туристів і відповідно прибутків
основних учасників туристичного ринку, розвитку сфери туризму в цілому.
Також на законодавчому рівні мають бути визначені пріоритетні види туризму
з урахуванням існуючих національних ресурсів та традицій, на підтримку і
розвиток яких мають бути спрямовані додаткові зусилля, в тому числі
фінансові. В цілому можна сформулювати наступні основні стратегічні
напрямки розвитку туризму:
-лікувальний туризм (в тому числі санаторно-курортне бальнео- та
грязелікування та послуги медичних установ);
-етнографічний туризм, що визначається значною мозаїчністю етнічної
структури населення;
-активні види туризму, що орієнтовані перш за все на молодіжну
аудиторію;
-пізнавально-культурний туризм (в Україні більше 150 тис. об‘єктів культурної
спадщини, з яких використовується не більше 5,5 тис.);
-екологічний туризм (38 національний парків, 53 регіональні ландшафтні
парки, 3203 пам‘ятки природи);
-сільський туризм;
-конгрес ний та діловий туризм.
Адміністративні заходи передбачають, перш за все, створення дієвого
управлінського апарату, що формується з системи органів різних рівнів, між
якими чітко розподіляються обов‘язки, повноваження і відповідальність.
Важливо оптимізувати діяльність органів влади по всій вертикалі, привести їх
структуру у відповідність до вимог конкурентоспроможної економіки.
Необхідно також забезпечити умови для здійснення діалогу між державними
органами влади різних рівнів, громадськими організаціями, як представниками
місцевого населення, недержавними органами, суб‘єктами господарювання з
приводу розробки заходів, спрямованих на розвиток сфери туризму. Дані
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учасники сфери туризму, взаємодіючи один з одним, повинні здійснювати
координацію і контроль реалізації стратегій і програм розвитку туризму в
межах окремих регіонів і держави в цілому. Основною проблемою, що стримує
процеси розвитку сфери туризму України, є недостатній рівень її фінансування
і підтримки з боку держави. Саме тому мають бути розроблені прозорі
механізми створення спеціалізованих цільових фондів, що можуть бути
використані з метою фінансування сфери туризму за рахунок субсидування і
дотування окремих суб‘єктів. Їх формування має відбуватися за рахунок
створення сприятливих умов для залучення коштів господарюючих суб‘єктів
туристичної сфери, а також інвестицій, як в межах країни, так і з-за кордону.
Не зважаючи на наявність певних позитивних зрушень в напрямку здійснення
фінансової підтримки сфери туризму в Україні з боку держави, недостатньо
ефективною та прозорою є процедура розподілу та використання коштів. Саме
тому повинні бути розроблені чіткі і прозорі механізми формування фондів,
розподілу коштів, встановлення відносин паритетності між регіонами, містами і
навіть окремими суб‘єктами сфери туризму. Пріоритетність і надання певних
пільг мають бути забезпечені тим проектам і програмам, що передбачають
витрачання цільових коштів на пропозицію послуг в напрямах в‘їзного туризму
та

перспективних

видів

туризму

(сільського,

зеленого,

екологічного,

культурного, спортивного, екстремального, соціального тощо), відновлення і
розбудову туристичної інфраструктури на периферійних територіях.
Основною передумовою розвитку сфери туризму є підтримка державою
внутрішнього і в‘їзного туризму, як основних напрямів залучення коштів до
державного бюджету, в тому числі валютних. Однак, активізація даних видів
туризму є можливою лише за рахунок здійснення активної інформаційної
підтримки

України,

окремих

її

туристичних

регіонів

і

дестинацій,

популяризації їх на національному і світовому ринках. Особливої актуальності
набуває необхідність розробки централізованої державної рекламної програми,
спрямованої на проведення і прийняття активної участі у роботах регулярних
міжнародних

і

національних

виставок
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і

конференцій,

розміщення

інформаційних стендів, активізацію видавничої і поліграфічної діяльності
Як відомо, ефективне функціонування туристичного ринку забезпечують
суб'єкти ринку, до яких слід віднести: туристи, туристичні оператори,
туристичні агентства, підприємства туристичної індустрії тощо. Їх розвиток
залежить від рівня розвитку туристичної галузі та державної політики. Так,
одним з головних суб'єктів туристичного ринку, який встановлює в
національних масштабах правила поведінки на ньому, і своєю діяльністю може
як активізувати туристичний ринок, так і гальмувати його розвиток, є держава,
яку в собі уособлюють органи державного управління. Можна прослідкувати
різноманітні важелі державного регулювання на туристичну діяльність і умовно
зобразити місце держави у цьому процесі на рис. 1.

Рис. 1. Рівні державного регулювання туристичної діяльності
Таким чином, вплив держави на розвиток туристичного ринку
розподіляються на безпосередній (законодавче регулювання туристичної
діяльності та її зовнішнього середовища, створення і впорядкування
спеціальних туристичних зон; пряме фінансування розбудови об'єктів
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туристичної

інфраструктури)

та

опосередкований

(здійснюється

через

регулювання всіх галузей економіки країни).Економічні заходи державного
регулювання сфери туризму пов‘язані, перш за все, з переглядом норм
оподаткування діяльності суб‘єктів туристичного ринку. В даному аспекті,
необхідно переглянути ставки оподаткування діяльності туристичних суб‘єктів,
створити умови для стимулювання активності бізнесу, зростання обсягів
доходів, а не формування тіньового сектору і вивозу капіталу за кордон.
Державним органам влади необхідно стимулювати добровільну участь бізнесструктур в реалізації державних зобов‘язань, наприклад, шляхом участі
підприємців у благодійності, що забезпечить зниження бази оподаткування.
В

економічному

напрямі

повинна здійснюватися

також

активна

підтримка і створення спеціальних умов функціонування для учасників ринку,
що займаються розробкою сучасних технологій використання національного
туристично-рекреаційного потенціалу з метою пропозиції туристам нових видів
послуг. Це стосується розвідки і забезпечення доступу до термальних вод,
лікувальних грязей, джерел мінеральних вод, що забезпечить розширення
асортименту туристичних послуг, диверсифікації туристичної діяльності,
подовження туристичного сезону.
Реалізація

запропонованих

напрямів

державного

регулювання

забезпечить створення сприятливих умов для ефективного розвитку сфери
туризму в цілому. З метою забезпечення виконання концептуальних напрямків
необхідно систематично здійснювати контроль і аналіз досягнутих результатів,
виявляти відхилення від планів. В якості базових критеріїв оцінки ефективності
їх реалізації можна визначити наступні:
-обсяги надходжень грошових коштів до місцевого і державного
бюджетів за рахунок збільшення розмірів податкових платежів суб‘єктів
господарювання, а також доходів від реалізації туристичних послуг і продуктів
в напрямках внутрішнього та в‘їзного туризму;
-стан

діяльності

основних

учасників

прибутковості.
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сфери

туризму,

рівень

їх

Ефективність діяльності кожного окремого суб‘єкту свідчить про
ефективність сфери загалом. Досить важливим є аналіз всіх зазначених
критеріїв у динаміці з метою попередження збоїв у функціонуванні сфери,
виявлення напрямів для здійснення державної підтримки та побудови прогнозів
на майбутнє.
Висновки. В результаті проведеного дослідження стану державного
регулювання сфери туризму в Україні, можна стверджувати про існування
нагальної необхідності чіткої конкретизації на загальнодержавному рівні
базових стратегічних, тактичних та оперативних напрямків розвитку сфери
туризму з одночасним визначенням способів та критеріїв їх досягнення,
відповідальних осіб, строків реалізації. Відповідно,концептуальні напрямки
регулювання сфери туризму спрямовані на забезпечення її розвитку як
перспективної сфери національного господарства за рахунок:
-лібералізації відносин між державними органами влади і приватним
сектором економіки;
-забезпечення доступності туристичних послуг, належного рівня їх
якості;
-зберігання, відновлення, ефективного використання природних та
рекреаційних ресурсів;
-розвитку і розбудови туристичної інфраструктури;
-удосконалення інвестиційної політики в сфері туризму;
-розвитку периферійних туристичних територій;
-активізації діяльності приватного сектору, детінізації туризму;
-підвищення рівня кадрового потенціалу, модернізації наукової бази.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Розглянуто проблеми і тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу на
сучасному етапі. Розкрито значення впровадження інновацій на підприємствах
готельно-ресторанного бізнесу. Визначено сфери впровадження інноваційних
технологій у готельно-ресторанному бізнесі.
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Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, інновації у готельному бізнесі,
інновації у ресторанному бізнесі, інформаційні технології.
Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш
динамічний час торжества науково -технічного прогресу інновації в готельному
бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за
кожного клієнта. Застосування новітніх технологій готельного бізнесу
дозволяють готельєрам підвищити ефективність свого господарства, знаходити
нові резерви підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і
майна гостей, надання нових послуг.
Світова індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує
пальму першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і
навіть підприємців-початківців. Адже головна особливість готельного бізнесу
полягає в тому, що зростання його не припиняється навіть під час глобальної
економічної кризи. Як би не йшли справи в економіці, а середній клас в усьому
світі не відмовляє собі в подорожах під час літніх і різдвяних канікул. До того
ж, завдяки глобалізації економіки, розвиваються і міцніють економічні зв ‘язки
між країнами, галузями і компаніями. Ці основні тренди і визначають
перспективи

готельного

бізнесу,

як

розвиток

існуючого

готельного

господарства та освоєння його нових сегментів.
Вивченню

проблем

розвитку

готельно-ресторанного

господарства

приділена велика увага вітчизняних науковців, фахівців, а саме: О. Борисової,
О. Головко, Г. Круль, М. Мальської, І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П‘ятницької, О.
Шаповалової. У цих роботах розглядаються основи організації та розвитку
готельно-ресторанного господарства, аналізуються чинники, що впливають на
ринок готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Однак, розвиток інноваційної
складової економіки, сучасних інформаційних технологій вимагає додаткових
досліджень впливу інновацій на готельно-ресторанне господарство.
Метою статті є дослідження впливу інноваційних технологій на розвиток
готельно-ресторанного бізнесу.
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Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання
послуг максимально високої якості. Готель – це живий організм, що функціонує
цілодобово, і якість його роботи безпосередньо пов‘язана з тим, наскільки
грамотно організована робота з надання основних та супутніх послуг. Сьогодні
стає все складніше залучити клієнта зручними апартаментами з міні-кухнею і
красивим видом з вікон, оскільки такий набір послуг, як супутникове
телебачення, безкоштовний бездротовий Інтернет Wi-Fi, spa-салон, масажний
кабінет і басейн став звичним і майже обов'язковим. Потенційний гість готелю
– це людина, яка вже не вміє жити без мобільного телефону та Інтернету, а
інформаційні технології дозволяють їй, не виходячи з дому, вивчити
інформацію про готелі на сайтах, забронювати номер on-line, а потім замовити
залізничний або авіаквиток і вирушити у подорож.
Якщо раніше готельна сфера була орієнтована переважно на туристів, які
«диктували» готелям умови роботи, то сьогодні ставка часто робиться на
представників бізнесу – як великого, так і дрібного. Їхні вимоги до
комфортного розміщення на порядок вище, ніж у туристів, адже готель для
ділової людини – це не тільки місце проживання, а й місце роботи. Сучасні
готелі все частіше пропонують гостям організацію бізнес-конгресів, зали для
прес-конференцій, допомогу в організації переговорів з клієнтами та
партнерами. Для цих цілей створюються не тільки конференц-зали, але і лобібари і просто вестибюлі, де може бути організована кава-брейк. При цьому
«ділові» готелі ще й вибирають особливе розташування, зручне з точки зору
транспортних розв'язок.
Інші тенденції готельного бізнесу враховують прагнення все більшої
кількості гостей вести здоровий спосіб життя. Саме тому багато готелів роблять
ставку на відкриття фітнес-центрів, spa-салонів і навіть басейнів. Більше того, в
багатьох з них відкриваються додаткові ресторани (або створюється додаткове
меню) з дієтичними стравами. Також широко поширене відкриття ресторанів з
якою-небудь національною кухнею. До речі, національне питання у сфері
готельно-ресторанного бізнесу дуже важливе і сучасні готельєри, розміщуючи
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гостей, намагаються враховувати його. Наприклад, залежно від уподобань тієї
чи іншої нації пропонуються номери з певним температурним режимом,
особливим меблюванням, наявністю тих чи інших предметів, відповідних
культурі гостя.
Найяскравіша тенденція на сучасному ринку гостинності – поява бутикготелів. Це особливі готелі зі ставкою на ексклюзивність, які мають безліч
дивовижних особливостей – наприклад, кімнати мають не номери, а назви,
меблі групуються за кольорами, в номерах є власний обслуговуючий персонал,
що працює тільки для конкретних гостей [1] і т. ін.
У світі головною проблемою у сфері готельно-ресторанного бізнесу є
величезна конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція випереджає попит,
тому готелям важко відстоювати свої інтереси. У цьому випадку тільки
поліпшення якості обслуговування і пропозиція особливих послуг можуть
врятувати становище, однак дрібним готелям часто доводиться виживати і
працювати собі у збиток.
Ще одна проблема – непередбачуваність повернення інвестицій . Сучасні
тенденції розвитку готельного бізнесу припускають окупність вкладень за 5-6
років, проте на ділі може виявитися, що невеликий готель просто не зможе
впоратися за цей термін [1]. Все тому, що ризики прораховуються не до кінця,
власники бізнесу не завжди можуть відразу вгадати вірний напрямок роботи, а
клієнти з яких-небудь причин вибирають конкурентів.
Вітчизняні готелі, як правило, намагаються розвиватися відповідно до
світових тенденцій, однак у них є власні особливості. Серед них: активне
освоєння

ринку

західними

мережами,

які

переважно

«захоплюють»

висококласні сегменти і пропонують свої послуги статусним гостям;
відсутність чіткої «зірковості» готелів – незважаючи на ту чи іншу кількість
«зірок», готелі можуть не відрізнятися один від одного за якістю. В цілому,
готельна сфера в Україні розвивається повільно і це обумовлено тим, що
основну ставку інвестори роблять на будівництво торгових і розважальних
комплексів, офісних і житлових центрів. Готелі ж відкладаються на потім,
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оскільки терміни їх окупності вище. Однак, ці проблеми в готельному бізнесі
Україна поступово долає, і якщо вона як і раніше буде орієнтуватися на
європейські тенденції, їй вдасться вийти з багатьох проблемних ситуацій без
втрат.
Разом з тим існуюча інфраструктура галузі ще не відповідає вимогам
міжнародних стандартів. У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв‘язку та
комунікацій, конференц- зали з відповідною аудіовізуальною технікою та
технічними засобами для синхронного перекладу [2]. Подальший розвиток
готельно-ресторанного господарства неможливий без сучасного обладнання і
новітніх технологій. Це стосується насамперед інформаційних технологій,
ефективних і надійних систем захисту, без чого неможливо досягти високого
рівня якості послуг.
Дослідження тенденцій розвитку готельно-ресторанного бізнесу показує,
що компанії, які зробили інновації частиною свого життя, створюють нові або
заново відкривають старі ринки, продукти, послуги й моделі бізнесу, що, у
свою чергу, веде до ще більш швидкого росту. Особливих успіхів готельне і
ресторанне господарство досягло за останні 30 років за рахунок впровадження
ефективних систем управління з використанням інновацій [3].
Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно
витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання
на ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління
готелем – для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до
якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть
отримувати всю необхідну інформацію про готель в будь-який момент; в
режимі on-line бачити усі зміни що у ньому відбуваються; бронювати номери
для гостей; отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів
продажів.
Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів
замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють
функції готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні [1]:
265

- Система автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє
управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести
календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних
завдань.
- Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, які
проводять повний аналіз розміщення гостей в готелі і видають повну аналітику
по кожному з них. Ця система дозволяє побачити, які посередники і
турагентства краще за всіх забезпечують «доставку» клієнтів до готелю, а
також допомагає прорахувати статистику клієнтів за віком, статтю, соціальним
статусом, прибутковістю тощо.
- Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє
готелю розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та
дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін.
- Система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології
можна планувати завантаження різних приміщень готелю – її конференц-залів,
ресторанів, банкетних залів. Також ці інновації - готельному бізнесі дозволяють
створювати оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне завантаження
готелю і даючи йому додаткові можливості для заробітку.
Крім електронного управління, сучасні готелі також потребують
впровадження нововведень в ресторанній сфері. Це не тільки саме управління
рестораном – коли він перетворюється фактично в окрему «державу» на
території готелю. Це ще й безліч зручностей для клієнтів:
- - інтерактивне меню – відвідувачі користуються екраном, вбудованим в
стіл, вибираючи з його допомогою страви і кличучи офіціантів;
- - екрани-планшети на столах – поки замовлення готується, відвідувач
може почитати свіжі новини, дізнатися про ресторан побільше, замовити таксі
тощо;
- - сенсорні дисплеї, встановлені в холі готелю – актуальні для великих
готелів з декількома ресторанами. Скориставшись ними, гості можуть побачити
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меню всіх точок харчування в готелі, вибрати кращу з них і заздалегідь
прорахувати свій середній чек.
Автоматизація ресторану і кафе – це шлях до успіху. Встановивши
подібну програму, власники практично відразу відзначають позитивну
динаміку в роботі закладу. Персоналу стає легше працювати, скорочується час
на облік продуктів і калькуляцію блюд. Зловживання співробітників
припиняються.
І, звичайно ж, інновації в ресторанній сфері стосуються не тільки
інформаційних

технологій.

Готелі

широко

використовують

практику

«відкритих кухонь», коли страви готуються прямо на очах у клієнтів. Такі кухні
відмінно вписуються в сучасні інтер‘єри, не доставляють гостям будь-яких
незручностей (поширення запахів, жар від плити, бруд в залі тощо) і стають
відмінним засобом реклами для готелю, який йде в ногу з часом.
Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем насичення
інформації і його успіх безпосередньо залежить від швидкості передачі й
обміну інформацією, від її актуальності, своєчасності отримання. Розвиток
готельно-ресторанного бізнесу передбачає широке використання новітніх
інформаційних технологій як в сфері введення нових готельних послуг, так і в
їх просуванні на ринок. Цілком очевидно, що введення інноваційних технологій
стало невід‘ємною умовою підвищення конкурентоспроможності готельного
підприємства, а також сприяє поліпшенню якості обслуговування.
Готельна
комп‘ютерних

індустрія
технологій,

дозволяє

використовувати

починаючи

від

все

спеціалізованих

різноманіття
програмних

продуктів управління готельним підприємством до застосування глобальних
комп‘ютерних

мереж.

На

сьогоднішній

день

в

готельній

індустрії

використовується досить багато новітніх інформаційних технологій: глобальні
комп‘ютерні системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи
мультимедіа, інформаційні системи менеджменту та ін. Найбільший вплив
сучасні інформаційні технології мають на просування готельного продукту.
Так, в області реклами широкого поширення набула пряма розсилка готельної
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інформації електронною поштою – direct mail, що дає можливість блискавично
зв‘язатися з компаніями. В останні роки готельні підприємства створили свої
власні сайти в Інтернеті. Висока надійність і зручність комп‘ютерних систем
резервування CRS (Computer Reservation System) сприяли їх швидкому і
широкому поширенню. Це дозволило прискорити процес резервування,
здійснювати його в режимі реального часу і тим самим підвищити якість
надаваних послуг за рахунок скорочення часу обслуговування гостей.
У розвинутих країнах спостерігається поширення і розвиток електронної
комерції. У сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу це дає можливість
будь-якому власникові кредитної картки придбати тур, забронювати місця в
готелі, на літак, придбати квитки на культурно-видовищні заходи, замовити
напрокат автомобіль в будь-якому місті земної кулі. Переваги електронної
комерції для готелів очевидні – це економія на виплаті агентських комісійних,
зменшення витрат на видання рекламно-інформаційних матеріалів, створення
нетрадиційних збутових каналів та ін. За оцінками експертів Всесвітньої
туристської організації близько 25–40% всіх продажів туристичних послуг в
найближчому майбутньому буде реалізовано через електронну комерцію [1].
Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному
бізнесі є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників,
буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і
каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально
подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів,
вестибюлю, подивитися повну інформацію про готельне підприємство,
ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок.
Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати
потенційному гостю інформацію про готель і, тим самим, дозволяє швидко і
безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість.
У сучасному світі, при плануванні і побудові готельно-ресторанних
комплексів основну увагу приділяють збереженню часу, грошей та енергії. Для
збереження енергії створюють екологічні інноваційні технології. Готелем з
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такими технологіями можна рахувати InnovationHotel – інноваційний екоготель, що належить до IHG, включає сонячні панелі на даху для нагріву води,
вітряні генератори для вироблення електроенергії, шибки з вторсировини,
меблі

повністю

використовуються

зроблено
нетоксичні

з

перероблених
фарби.

матеріалів.

Відпрацьоване

В

масло

обробці
з

кухні

використовуватиметься як біопаливо [1].
Винахід QR-коду – двомірного штрих-коду – відкрив нові необмежені
можливості для on-line взаємодії компаній і споживачів. У маленькому
яскравому квадратному лабіринті QR-коду можна запрограмувати всі відомі
інновації готельно-ресторанного бізнесу, а також безліч нових можливостей.
Абревіатура QR перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам
матричний код здатний утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту,
цифр, URL-адрес, календарів, схем, зображень. Швидкість розпізнавання QRкоду дуже висока, його можна розміщувати на будь-яких носіях, починаючи від
касових чеків і меню і закінчуючи різними вивісками. Сканувати його можна
мобільним телефоном або відеокамерою ноутбука [1].
QR-код, розміщений на врученому клієнту рахунку, – це дивовижний
рекламний хід. У яскравому квадратику можна закодувати історію готелю
(ресторану), походження , вік, авторство унікальних деталей інтер'єру і картин.
Відвідувачі із задоволенням вивчать меню закладу з докладною інформацією по
кожній страві: склад і походження інгредієнтів, етапах і способах обробки,
поживності й калорійності. Завдяки розміщеної в QR-коді інформації про час
роботи закладу і контакти, обов'язково збільшиться кількість замовлень в офіси
і додому. За допомогою QR-коду ресторан може сповіщати своїх клієнтів про
акції, лотереї, розіграші, активізувати програми лояльності, влаштовувати
голосування , інтерактивні опитування і швидко отримувати відгуки про
ресторан від клієнтів. Відвідувач, відсканувавши QR-код ресторану і ввівши в
календар свого телефону інформацію про цікаві події або призначені зустрічі,
вже ніколи про них не забуде.
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Необхідність впровадження інновацій у сфері готельно-ресторанного
бізнесу стимулює конкурентна боротьба і цілий ряд інших вимог ринку.
Важливість їх використання також обумовлюється мінливими вимогами
споживачів. Впровадження і дифузія інновації стає об‘єктивною необхідністю
на всіх етапах діяльності підприємства. Сучасний розвиток індустрії
гостинності

спрямований

на

створення

інноваційних

технології,

які

сприятимуть залученню якомога більшої кількості клієнтів, максимальній
кількості продажів, завоюванню довіри гостя, формуванню позитивного іміджу
підприємства.
В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним
чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності
функціонування

підприємств

готельно-ресторанного

господарства.

Міжнародний досвід успішної діяльності підприємств готельного господарства
свідчить, що безальтернативний шлях виживання в умовах глобальної
конкуренції побудований на інноваційній основі при активному використанні
сучасних науково-технічних досягнень, а також готовності готелів до інновацій
та нововведень.
Список використаних джерел:
1 Портал гостиничного и ресторанного бизнеса [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://prohotelia.com.ua/
2 Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення
конкурентоспроможності готельного господарства / О.М. Шаповалова // Вісник
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –
2013. – № 16. – С. 224–228.
3 Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в
Україні / О. В. Борисова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери
торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 1(2). – С. 331–338.
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УДК 338. 48(045)
В.О. Подобайло
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГОСТЬОВІ БУДИНКИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ МАЛОГО
БІЗНЕСУ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
У статті розкрито сутність та основні види сільського зеленого туризму,
досліджено історію появи послуг зеленого туризму, розкрито інформацію
щодо популярності зеленого туризму в окремих регіонах України та за
кордоном.
На прикладі туристичних організацій Львівської області розглянуті основні
проблеми розвитку сільського зеленого туризму, що згруповані у три блоки.
Запропоновано використовувати кластерну модель надання послуг сільського
зеленого туризму як один із дієвих способів вирішення існуючих проблем та
сприяння розвитку сільських територій.
Ключові

слова:

сільський

зелений

туризм,

агротуризм,

екотуризм,

туристичний кластер.
Роль туристичної індустрії за останні десятиліття значно зросла, адже
сьогодні туризм є не лише способом відпочинку і проведення дозвілля, а й
одним із вагомих джерел поповнення бюджетів регіонів.
Для багатьох держав туристична сфера давно стала стратегічною галуззю
національної

економіки.

Одночасно

з

розвитком

туристичної

галузі

сформувались нові форми туризму, які з часом зайняли свої ніші на
туристичному ринку. Однією з форм туризму є сільський зелений туризм –
перспективний напрям у туристичній галузі, що відкриває можливості для
вирішення цілого ряду проблем розвитку сільських територій. Ось чому
вивчення сутності сільського зеленого туризму, дослідження його сучасного
стану та організаційних форм, виявлення проблем та формування заходів для їх
вирішення є актуальними завданнями і потребують поглиблених наукових
досліджень у даному напрямі.
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Питання сутності та значення сільського туризму і його різновидів,
факторів розвитку стали предметом наукових досліджень вітчизняних
науковців: В. Васильєва, П. Горішевського, Ю. Губені, Ю. Зінька , С.
Мельниченко, І. Прокопи, М. Рутинського, Т. Ткаченко , М. Товта, Г. Черевка
та інших. Серед зарубіжних вчених, які займаються дослідженням проблем,
притаманних сільському туризму, необхідно відзначити праці Я. Вербке, M.
Джевецького, М. Дембневську, А. Кеннона, Б. Кожуховську, В. Котлінського,
Я. Маєвського, Л. Мазуркевича, В. Мідлтона, Н. Ротге, У. Светліковського, Є.
Холовей та інші. [1-6]
Огляд літературних джерел за темою статті показав недостатнє вивчення
питань щодо сутності та історії розвитку сільського зеленого туризму,
взаємозв‘язку між основними поняттями та категоріями, що використовуються
різними економістами у вітчизняній та зарубіжній літературі. Ось чому
завданнями та цілями статті було: розвинути визначення сутності основних
понять зі сфери сільського туризму, розглянути стан, тенденції та основні
проблеми розвитку сільського зеленого туризму, а також розробити шляхи
подолання виявлених проблем.
Сільський зелений туризм для України є новим напрямом у туристичній
галузі. Цей вид туризму розглядають як один зі способів розвитку сільських
місцевостей, що дасть змогу поповнити місцеві бюджети та вирішити ряд
проблем сільських територій. Науковці працюють над питанням правильного
тлумачення терміна «сільський зелений туризм» і визначення його місця у
туристичній галузі. У науковій літературі досить часто вживаються поняття
«сільський туризм», «зелений туризм», «агротуризм», «екотуризм». Саме
поняття сільського зеленого туризму було введене Спілкою розвитку сільського
зеленого туризму в Україні, суть якого полягала не лише у відпочинку в
сільській місцевості, а й у збережені та відновленні природи. [6]
Огляд джерел літератури та власні дослідження авторів дозволили
запропонувати визначення сільського зеленого туризму (СЗТ) як різновиду
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туризму, що включає стаціонарний відпочинок у сільській місцевості з
акцентами на сільське господарство та збереження й відновлення природи.
Дослідження авторів дозволили виділити такі основні форми сільського
туризму: сільський туризм, агротуризм, екотуризм.
Сільський

туризм

сконцентрований

на

(rural

tourism)

сільських

–

відпочинковий

територіях.

Він

вид

туризму,

передбачає

розвиток

туристичних шляхів, місць для відпочинку, сільськогосподарських і народних
музеїв, а також центрів з обслуговування туристів з провідниками та
екскурсоводами.

Поняття

«сільський

туризм»

часто

ототожнюють

з

«агротуризмом», але поняття «сільський туризм» значно ширше.
Агротуризм (farm tourism) – відпочинковий туризм, що передбачає
використання сільського (фермерського) господарства. Агротуризм може
проявлятись у різних формах, але завжди включає надання туристам послуг
проживання. [6]
Екологічний туризм (еcological tourism), екотуризм – це форма подорожі,
що передбачає відпочинок туристів на територіях, які мають природничу
цінність (національні та ландшафтні парки тощо).
Зелений туризм (green tourism), природничий туризм (nature tourism) є
синонімами поняття «екотуризм».
Історія розвитку сільського зеленого туризму бере свій початок у XVIII
столітті, коли на околицях Монблану (території французьких і швейцарських
Альп) почали з‘являтися перші гостьові будинки - шале. Масового поширення
цей вид туризму набув у другій половині XX століття, коли у США і
Великобританії популярними стали послуги з тимчасового проживання і
харчування «Bread & Breakfast» («В&В»). На сьогодні виокремлюють такі види
послуг типу «В&B»: [2, c. 115]
«B&B cottage» («відпустка в котеджі») – це тимчасове проживання
(здебільшого 6-7 діб) у повністю винайнятому котеджі, розташованому в
курортно-рекреаційній зоні на території, на яку поширюється статус сільської
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місцевості (це є необов‘язковою умовою, тобто котеджі можуть бути в
курортних містах та передмістях).
«B&B farm vacation» («відпустка в селі») – це заклади, зорієнтовані на
обслуговування родинного відпочинку з дітьми в мальовничій сільській
місцевості з цінними рекреаційними ресурсами.
«B&B homestay» («проживання в сільській сім‘ї») – це тимчасове
проживання (здебільшого 5-7 діб ) в оселі сільського господаря спільно з його
родиною у спеціально відведених для гостей покоях. Перебування в агрооселі
супроводжується залученням гостя до традиційної життєдіяльності сільської
родини, її побуту та духовної культури.
«B&B farmstay» («проживання у фермерській сім‘ї») – це тимчасове
проживання (здебільшого 5-7 діб ) на фермі в оселі фермера, або у кемпінгу на
території фермерського господарства. Гості фермера мають можливість
купувати й споживати продовольчу продукцію фермера та брати посильну
участь в окремих сільськогосподарських роботах.
Найбільшого поширення сільський туризм набув у США, Італії, Іспанії,
Угорщині, Німеччині і навіть в Японії, де його по-особливому називають
«рекан». Існує два популярних способи організування сільського туризму:
проживання у сім‘ї – власника садиби;
проживання в окремому будиночку – агрооселі чи садибі.
Хоча прибутки, отримані від сільського зеленого туризму, і його
популярність не можуть зрівнятися з морськими курортами чи центрами
світового туризму, проте його у професійному туристичному бізнесі
розглядають як дуже прибутковий вид діяльності, а на державному рівні – як
альтернативний спосіб розвитку сільських територій. [4, c. 293]
В Україні сільський зелений туризм найбільш поширений у Карпатах,
частині Київської та Полтавської областей. Незважаючи на недостатнє
врегулювання такого виду туризму на законодавчому рівні, в Україні діють такі
програми розвитку туризму:
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1) програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011–
2013 рр.;
2) зелений туризм на Львівщині (соціальний бізнес-проект «Старий
млин»);
3) «Віа Регія – Україна – культурний шлях Ради Європи».
Ініціатором програм розвитку туризму та рекреації в нашій країні є
Управління розвитку туризму та курортів України. Львівська область – одна з
тих областей, яка має усі потенційні можливості для розвитку сільського
зеленого туризму. В окремих районах області вже розвивається цей вид
туризму, можливості для його росту є значними і вагомими. [1, c. 74]
Вивчення особливостей надання послуг сільського зеленого туризму в
Україні дозволило виявити головні проблеми, що гальмують розвиток нового
виду туризму, і згрупувати їх у три блоки:
інституційний;
фінансовий;
організаційний.
До інституційного блоку проблем розвитку сільського зеленого туризму
можна віднести відсутність законодавчої бази, необхідної для чіткого
регулювання діяльності, єдиних інститутів, які б займалися аналізуванням і
прогнозуванням розвитку сільського зеленого туризму.
Організаційний блок проблем включає низьку інформаційну грамотність
щодо можливостей розвитку нового виду туризму між потенційними
суб‘єктами СЗТ, слабкі комунікації, відсутність чіткого поділу і категоризації
садиб (агроосель), недостатню поінформованість населення як споживача
нових туристичних послуг.
Практична відсутність фінансової підтримки з боку держави, високі ставки
за кредитами, відсутність пільг чи спрощеного оподаткування для суб‘єктів
СЗТ віднесено до фінансового блоку проблем розвитку СЗТ.
Усі вище перераховані проблеми гальмують розвиток сільського зеленого
туризму в Україні. Щоб вирішити ці проблеми на перспективних територіях,
для розвитку нового бізнесу необхідна мережа туристичних кластерних
утворень.
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Кластер – це система галузей, що взаємодіють між собою, підтримуючи
один одного в процесі удосконалення продукції, впровадження інновацій та
глобальної конкуренції шляхом розвитку кооперації між фірмами. При цьому
кластери можуть бути одногалузевими, які формуються з представників однієї
галузі, та багатогалузевими [3, с. 107].
Для туристичного бізнесу створення таких кластерів є досить важливою
передумовою для підвищення якості туристичних послуг та конкуренто
спроможності самих туристичних операторів.
Найуспішнішими і найвідомішими прикладами кластерних утворень в
сфері туризму є кластер сільського туризму «Оберіг», туристичний кластер
«Кам‘янець»,

кластер

«ЕКОТУР».

Частково

українсько-польське

співробітництво в межах Асоціації «Поділля Перший» реалізувалося в
будівельному кластері у проекті «Впровадження польських інновацій на основі
будівельного кластера» за підтримки польсько-американсько-української
ініціативи про співпрацю (ПАУСІ). Ще одним успішним прикладом реалізації
кластерної моделі співробітництва України та Польщі є створення та розвиток
кластера авіапромисловості «Авіадолина», що фінансується в рамках Програми
добросусідства Польща-Білорусь-Україна Interreg IIIA/Tacis CBC.
Окреме господарство самостійно нездатне сформувати та реалізувати
привабливий агрорекреаційний продукт. Для створення туристичного продукту
сільського зеленого туризму необхідні зусилля багатьох людей і представників
багатьох галузей, об‘єднаних спільною метою. Основна перевага створення
кластера суб‘єктів господарювання сільського зеленого туризму полягає в тому,
що із розрізнених підприємців – власників садиб, місцевих майстрів,
представників сфери послуг, громадськості та місцевого самоврядування –
утворюються об‘єднання, які шляхом координування спільних зусиль
створюють та реалізують туристичний продукт сільського туризму, що в
кінцевому підсумку веде до всебічного розвитку села за рахунок ефективного
використання ресурсів[5].
У нас діють усі вищеназвані підприємства та організації, проте основний
недолік їх діяльності полягає в тому, що вони працюють поодинці, а це
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ускладнює розвиток усього туристичного ринку. Їх об‘єднання або формування
кластера дасть змогу ефективно розвивати сільський зелений туризм в регіонах
України.
Завданням кластера суб‘єктів господарювання сільського зеленого туризму
має бути не лише формування туристичного продукту, але й фінансування,
навчання, маркетинг та підтримка подальшого розвитку зеленого туризму. За
даної моделі кожний з учасників кластера сільського туризму виконуватиме
певні чітко встановлені функції. Так, підприємці

– власники садиб

надаватимуть послугу ночівлі й частково можуть надавати послуги харчування
та можливості займатися агротуристичною діяльністю на базі садиби. Не
виключено також надання інших додаткових послуг: транспортування,
екскурсійного обслуговування, але головний акцент має бути на наданні
основних послуг. [5]
Огляд та аналіз літературних джерел, вивчення закордонного досвіду щодо
розвитку СЗТ дали можливість зробити висновки щодо обов‘язків, які мають
виконувати

суб‘єкти

фінансування

кластера

діяльності

СЗТ:

учасників

розміщення
кластера;

туристів

проведення

в

садибах;

культурно-

розважальних заходів; організування діяльності закладів харчування – членів
кластера; забезпечення надання транспортних послуг для туристів; екскурсійне
обслуговування; маркетинг послуг суб‘єктів господарювання сільського
зеленого туризму; контроль за якістю послуг та їх відповідністю стандартам;
навчання, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів; координування дій
членів кластера для підвищення ефективності та якості роботи; відстоювання
інтересів членів кластера на регіональному та державному рівнях.
Транспортуванням
займатимуться

місцеві

туристів,

організуванням

підприємці,

що

екскурсійних

здійснюватимуть

поїздок

транспортне

обслуговування. Народні майстерні з виготовлення сувенірів пропонуватимуть
сувенірну продукцію туристам. Місцеві туристичні фірми допомагатимуть у
формуванні та рекламуванні туристичних послуг сільського туризму.
За угодами з місцевими закладами культури та розваг надаватимуться
відповідно послуги з організування дозвілля туристів, які подорожують у
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сільській місцевості. Заклади освіти здійснюватимуть підготовку кадрів для
сільського туризму. У закладах охорони здоров‘я надаватимуться медичні,
лікувально-оздоровчі та профілактичні послуги.
Учасниками кластера сільського туризму можуть бути сільські дорадчі
служби – установи, що надаватимуть консультаційні, освітні та маркетингові
послуги сільського туризму тощо. [6]
До функцій місцевих органів влади та самоврядування віднесено надання
різнобічної підтримки розвитку сільського туризму, в тому числі проведення
стандартизації та сертифікації закладів розміщення туристів у сільській
місцевості, оцінювання якості продукції та послуг на відповідність певним
стандартам. Фінансово-кредитними установами надаватимуться кошти для
фінансування розвитку суб‘єктів господарювання сільського туризму.
Отже, кластерна модель розвитку сільського туризму в нашій країні
створюватиме мультиплікатор продажу (додатковий обсяг продажів у
результаті

збільшення

туристичних

витрат),

мультиплікатор

зайнятості

(створюються додаткові робочі місця або забезпечується роботою сільське
населення), мультиплікатор доходів (додаткові доходи, що створюються в
результаті зростання витрат туристів), мультиплікатор виробництва (коефіцієнт
непрямого впливу туризму на сферу виробництва продукції).
Таким чином, подолання соціально-економічних проблем сільських
територій можливе за рахунок розвитку cуб‘єктів господарювання сільського
зеленого туризму. При цьому необхідна спільна діяльність та координування
зусиль представників місцевої влади, бізнесу, закладів освіти та культури,
громадських організацій, які будуть спрямовувати спільні зусилля на
формування та реалізацію туристичного продукту сільського зеленого туризму,
підтримку його розвитку в місцевості, регіоні та державі в цілому.
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У статті проаналізовано сучасний стан готельного бізнесу Одеської області.
Виявлено місце Одеської області серед інших регіонів України за місткістю
номерного фонду, досліджено динаміку розвитку готельного господарства
Одеської

області

за

2013-2016

рр.,

а

також

висвітлено

аспекти

конкурентоспроможності готельних підприємств.
Ключові слова: готелі, готельне господарство, готельна індустрія, готельні
послуги, конкурентоспроможність.
Постановка проблеми. Готельне господарство є однією з головних
складових туристичної індустрії України. Відповідно, за останнє десятиліття
роль сфери туризму зросла в рази, і не можна не відзначити особливе місце
даного сектора економіки в нашій державі. Однак, якщо говорити про Одеський
регіон, то сьогодні можна констатувати факт відсутності висококонкурентних
позицій в готельному секторі:
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- інфраструктура закладів розміщення Одеського регіону не повністю
відповідає міжнародним нормам проживання, відпочинку та дозвілля;
- недостатня кількість підприємств розміщення;
- матеріально-технічна база застаріла і потребує модернізації та інновації;
- відсутні сучасні засоби зв'язку та інформаційних комунікацій, ефективні
та надійні системи захисту, які є передумовою високого рівня якості послуг.
Тому розвитку інфраструктури туризму, а саме, засобам розміщенню туристів в
Одеському присвячується тема дослідження.
На даний час в Україні працює близько 2000 готелів. В даний час сфера
розвитку готельного бізнесу в Одеській області викликає величезний інтерес, як
в Україні, так і за кордоном. Незважаючи на зниження потоків інвестицій в
готельний сектор, цей бізнес як і раніше залишається перспективним і досить
привабливим.
міжнародних

Спостерігається
компаній, які

збільшення

намагаються

кількості

українських

диверсифікувати

свій

та

бізнес.

Основною причиною такого підвищеного інтересу до Одеського регіону є його
багатий рекреаційний потенціал внаслідок анексії Криму.
За кількістю готелів у 2016 р. Одеська область займала 3 місце (119
готелів – юридичні та фізичні разом) та поступалась Львівській і Закарпатський
областям:
- за місткістю готелів Одеська область займала у 2016 р. 3 місце, надаючи
9,41 тис. місць. Майже в 2 рази більше місць пропонує м. Київ – 17525. На
другому місці Львівська область з показником 13567.
- за показником кількості номерів у готелях з організаційно-правовою
формою юридичні особи та фізичні особи разом Одеська область займала у
2016 р. 3 місце, надаючи 5057 номерів. На першому місці був м. Київ – 10583.
На другому місці Львівська область з показником 6726.
- за показниками кількості обслугованих приїжджих, що проживали у
готелях з організаційно-правовою формою, у 2016 році займала 5 місце,
поступаючись м. Києві, Львівській, Дніпропетровській та Харківській
областям.
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- за обсягом доходу від надання послуг готелями Одеська область у 2016 р.
займала 4 місце, поступаючись м. Києву, Львівській та Івано-Франківській
областям.
У Одеській області за 2013-2016 рр. спостерігається збільшення готелів у
загальній кількості (на 15,5%), а кількість місць збільшилась на 33,9%. За
період 2013-2016 рр. спостерігалось загальне зменшення кількості приїжджих,
що супроводжувалось перерозподілом рейтингових позицій серед регіонів
України. Тобто, не зважаючи на зменшення кількісного показника у Одеській
області за 2013-2016 рр. (на 23748 особи), її рейтингова оцінка піднялася з 6
місця у 2013 р. на одну позицію у 2016 р. Структура приїжджих, що
розміщувались у готелях Одеської області змінювалась з 2013 по 2016 рр. у бік
зменшення питомої ваги іноземців (з 31,48% у 2013 р. до 17,10% у 2016 р.), що
є результатом негативного іміджу області за кордоном. Аналізуючи розподіл
іноземців, які проживали у готелях Одеської області з організаційно-правовою
формою юридичні та фізичні особи-підприємці можемо констатувати негативні
зрушення з тенденцією до стабілізації. Послугами готелів Одеської області
скористалися 26,37 тис. іноземних туристів із 108 країн світу. Кількість
структурних підрозділів у Одеській області збільшилась за останні 3 роки у 1,4
рази. До переліку підрозділів відносять: перукарня, пункт прокату, пральня,
сауна, плавальний басейн, тенісний корт, тренажерний зал, автостоянка,
заклади громадського харчування, заклади торгівлі [ 4, с. 25].
Загальний дохід у 2016 р. склав 227653,2 млн. грн, що на 817,2 млн. грн.
менше ніж у 2013 р. Якщо порівняти дохід Одеської області та м. Києва
отримаємо різницю у 10 разів, що на наш погляд є дуже великим відставанням.
За інформацією, наданою Адміністрацією Державної прикордонної служби
України, протягом 2016 року Одещину відвідало понад 26370 іноземних
туристів. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість туристів
зросла на 0,5%. Найбільші потоки туристів до України у вказаному періоді
спостерігалася з країн, серед яких: Туреччина – 3109 осіб, США – 2559 осіб,
Молдова – 1956 осіб та Німеччина – 1638 осіб. Треба відзначити стрімке
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падіння попиту на проживання у Одеській області з таких країн, як Російська
Федерація (зменшення з 21596 у 2013 р. до 1480 у 2016 р.), Німеччина (у 2013 р.
– 3277 туристів проти 1638 туристів, що проживали у 2016 р.), Франція (у 2013
р. – 1359 туристів проти 978 туристів у 2016 р.). Навпроти спостерігається
зростання кількості туристів з нижченаведених країн: Туреччина (у 2013 р. –
2236, а у 2016 р. – 3109 туристів), США (у 2013 р. – 2380 туристів, у 2016 р. –
2559), Грузія (у 2013 р. – 671 турист, у 2016р. – 999), Канада (у 2013 році – 409
турист, у 2016 р. – 864) (таб.1).
Таблиця 1
Показники кількості туристів за 2014-2016 рр.
Країни, з яких прибули
туристи
Туреччина
США
Молдова
Німеччина
Російська Федерація
Об‘єднане королівство
Ізраїль
Грузія
Франція

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2236 тис.
2380 тис.
2286 тис.
3277 тис.
21596
1373 тис.
1473 тис.
671 тис.
1359 тис.

1319 тис.
1733 тис.
1036 тис.
1161 тис.
3166 тис.
719
545
474
873

3109 тис.
2559 тис.
1956 тис.
1638 тис.
1480 тис.
1346 тис.
1124 тис.
999
978

За статистичними даними Головного управління статистики у Одеській
області, станом на 1 січня 2016 року в Одеській області функціонувало 81
готель, а в самій Одесі 51 готель,з них 11п'ятизіркових, 22 чотиризіркових, 16
тризіркових, 2 двозіркових та 390 інших готелів. У той же час аналіз інтернетсайтів і рекламних видань міста показав, що себе як готель рекламують 64
засоби розміщення в місті. Така розбіжність пояснюється тим, що на ринку
готельних послуг з‘явилась чимала кількість позакатегорійних засобів
розміщення. Їх власники, фізичні особи, звітують про свою діяльність саме
перед податковими органами, у зв‘язку з чим органи державної статистики не
мають у своєму розпорядженні даних ні про кількість таких готелів, ні про
масштаби їх діяльності. Позакатегорійні готелі стали сьогодні серйозними
конкурентами традиційним підприємствам готельного господарства. Очевидно,
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враховуючи такі обставини, а також з метою виведення з тіні великої кількості
різних міні-готелів і мініпансіонатів, Кабінет Міністрів України видав
Постанову № 297 від 15 березня 2006 р. "Про порядок послуг тимчасового
розміщення (мешкання)". Тепер власники всіх колективних засобів розміщення
починаючи з 10 койко-місць і більше мають право надавати туристам послуги
розміщення, тільки зареєструвавшись як суб‘єкти підприємницької діяльності.
Таким чином, у м. Одесі послуги розміщення надають не тільки категорійні
готелі від 2- до 5-зіркових, а й низка різноманітних позакатегорійних готелів.
Географічне положення Одеси, кліматичні та природні умови сприяють
розвитку міста як курорту. Крім того, Одеса довгий час була курортною
столицею не тільки в межах нашої країни, але й на території СНД, тому є
підстави вважати, що місто зможе відновити свої позиції і рекреаційне
значення. У зв'язку з цим важливим моментом є поява нових курортних готелів.
Таким чином, конкуренція на даному ринку буде зростати у випадку, якщо
місцева влада прийме заходи щодо популяризації Одеси як центру
оздоровлення й рекреації. Необхідно відзначити те, що готелі, які відносяться
до типу курортних, зараз поступаються за рівнем конкурентоспроможності
готелям світового рівня. По-перше, це виявляється в матеріально-технічній базі
і використанні нових технологій як в управлінні, так і в автоматизації готелів
[5].
По-друге неконкурентоспроможною є цінова політика одеських готелів.
Особливо даний недолік виявляється при порівнянні з найближчими
конкурентами Одеси, такими, як курорти Туреччини, де курортні готелі
пропонують при порівняно невисоких цінах повноцінний відпочинок за
системою Allincluded. У практиці одеських готелів застосування такого типу
тарифів відсутнє. Небагато готелів надають можливість своїм гостям
користуватися послугами спортивно-оздоровчого комплексу безкоштовно. У
той же час готелі мають обмежені можливості, через невелику кількість
номерів,

у

проведенні

великомасштабних

корпоративних

заходів

для

організованих груп туристів і ділових людей, які приїжджають на конференції і
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виставки. Відмінною рисою сегменту міні-готелів в даному місті від світової
практики є високі ціни. Цей факт не завжди сприяє розвитку бізнесу, оскільки в
готельній справі дуже важливо дотримувати співвідношення між вартістю та
якістю обслуговування.
Варто дослідити і проаналізувати конкурентоспроможність Одеси та
Одеського

регіону.

Оцінювання

конкурентоспроможності

підприємства

базується на використанні різних методів накопичених у світовій практиці й на
існуючій теоретичній підставі. Найбільш простими, зрозумілими й доступними
методами, що не вимагають використання спеціальної документації про
діяльність готельних підприємств є:
- метод складання карти стратегічних груп конкурентів;
- метод заснований на визначенні ринкової частки;
- метод балів;
- графічний метод - побудова багатокутника конкурентоспроможності;
- метод рангів;
- метод порівняльних переваг.
Для оцінки конкурентних позицій готелів м. Одеси була складена карта
стратегічних груп, що функціонують у місті (таб.2).
Таблиця 2
Вихідні дані для побудови карти стратегічних груп конкурентів

1
2

Відрада*****
Аркадія Плаза****

Середня ціна
на розміщення
3450 грн
1959 грн

3

Континенталь***

2094 грн

9

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лондон****
Лондонська****
Морський***
Моцарт****
Одеса*****
Палас Дель Мар*****
Фраполлі
Чорне море****
Курортний
Юність

1619 грн
1925 грн
1560 грн
2166 грн
1533 грн
2400 грн
1220 грн
638 грн
382 грн
503 грн

7
9
6
10
6
9
6
3
4
3

№

Назва готелю ( * )
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Оцінка якості,
бали
10
9

Таким чином виходячи з отриманої карти можна зробити висновок про
те, що на даний момент на одеському ринку послуг бізнес-готелів існують
основні стратегічні групи:
- готелі невисокого й середнього рівня якості, що реалізують свої послуги
в ціновому сегменті до 600 грн. за номер «Чорне море», «Курортний»,
«Юність», «Вікторія»;
- готелі, що демонструють рівень якості вищий ніж середній і тому ціна
їхніх послуг від 600 до 1600 грн.: «Лондон», «Морський», «Одеса»,
«Фраполли», «Чорне море»;
- бізнес-готелі високого рівня якості відповідного до європейських
стандартів орієнтовані на такий же високий ціновий сегмент від 1600 грн. і
вище; типові представники «Відрада», «Аркада Плаза», «Континенталь»,
«Лондонська», «Моцарт», «Палас Дель Мар» [ 5, с.56].
Проблемою є легалізація міні-готелів на ринку, їх власники зазвичай
ведуть "нелегальний" бізнес, щоб не обтяжувати себе додатковими податками.
У нормативно- правовому плані сьогодні це не врегульований сектор готельної
індустрії. У зв'язку з тим, що власниками малих готелів є в основному фізичні
особи, виникають питання з обліку і статистики. Так, багато малих готелів
звітують про послуги розміщення формою "1-Послуга" і не звітують формою
"1-Готель". Звідси виникає і неточність інформації про кількість готелів, їх
номерний фонд. Тому брак нормативних документів щодо функціонування
малих засобів розміщення приводить до відсутності зрозумілих взаємин з
контролюючими органами, що спричиняє зниження ефективності діяльності
таких засобів розміщення.
Міні-готелі займають близько 20 % від загального числа готелів, це
найбільш заповнений сегмент ринку Одеси. До того ж такий формат готелю
цікавий інвесторові завдяки порівняно швидкій окупності – 4 – 6 років, тоді як
великий готель окупиться років через 8 – 15. За кордоном готелі міні-формату в
основному представлені категоріями дві або три зірки, що не позначається на
якості сервісу. В Одесі більшість готелів цього сегменту відносяться до вищої
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цінової категорії, що негативно впливає на рівень їх конкурентоспроможності.
На жаль, не завжди бізнесмени, що вкладають гроші в малі готелі, мають
знання і практичний досвід управління таким об'єктом. Сегментна структура
готельної пропозиції міста не є оптимальною. В Одесі є перспективні і
практично не освоєні ринкові ніші. Розвиток бізнесу необхідно зіставляти зі
світовими тенденціями індустрії гостинності, зважаючи на міжнародний досвід
у будівництві й управлінні готельними підприємствами [1, с.11].
Також очевидним є той факт, що в довгостроковій перспективі готелям
міста, щоб успішно конкурувати навіть на внутрішньому ринку, необхідно
довести якість продукту й обслуговування до світового рівня. Незважаючи на
те, що рівень пропонованих послуг розміщення не завжди відповідає
міжнародним

стандартам,

спостерігається

помітне

пожвавлення

ринку

готельних послуг, намітилася тенденція зростання їх пропозиції і диференціації
по сегментах ринку.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
У статті розглянуті актуальні питання щодо дослідження стану та проблем
розвитку

гастрономічного

туризму

в

Україні

в

сучасних

умовах

господарювання. Визначено ряд особливостей та проблем розвитку галузі
гастрономічних турів. Запропоновані шляхи покращення якості турів.
Ключові слова: гастрономічний тур, туризм, гастрономічний туризм,
туристичні фірми, кулінарні традиції.
В умовах глобальної економіки дуже важливим є поглиблення
міжнародних економічних зв‘язків між країнами й різними галузями народного
господарства й підвищення конкурентоспроможності. Згідно з даними
Всесвітнього економічного форуму рівень конкурентоспроможності України
займає 84 місце [1], щорічно погіршуючи цей показник – за рік опустилась із 73
місця на 84. Хоча наша країна за індексом конкурентоспроможності подорожей
і туризму у 2013 р. піднялася з 85 на 76 місце (2011 р.) [2].
Туризм та готельно-ресторанний бізнес як новітні галузі можуть сприяти
виведенню економіки України на більш високий рівень, особливо, враховуючи
сучасні тенденції їх динамічного розвитку в світі.
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Враховуючи надзвичайно високий рівень наявності природних та
соціально-економічних ресурсів України, є можливість і перспективи розвитку
гастрономічного туризму як складника туристичної діяльності. Як зазначено в
законі України «Про туризм» [3], до основних видів туризму належать:
дитячий; молодіжний; сімейний; для осіб похилого віку; для інвалідів;
культурно-пізнавальний;

лікувально-оздоровчий;

спортивний;

релігійний;

екологічний (зелений); сільський; підводний; гірський; пригодницький;
мисливський; автомобільний; самодіяльний тощо. Гастрономічний туризм, як
бачимо, не виокремлюється як вид туристичної діяльності, але більшість
відносять його до пізнавального туризму.
Постановка проблеми. Саме доцільним є дослідження сучасного стану та
перспектив розвитку гастрономічного туризму як окремого виду економічної
діяльності, завдяки якому Україна може стати потенційною територією світової
туристичної діяльності.
Гастрономічний

туризм

як

самостійний

напрям

туризму

почав

розвиватися відносно недавно. Існує кілька дефініцій, дозволяють відносити
поїздки до даного виду туризму. У спеціальній літературі зустрічаються такі
поняття, як: «culinary tourism» - «кулінарний туризм», «food tourism» «продовольчий туризм», «gastronomic tourism» - гастрономічний туризм.
Продовольчий, дегустаційний, кулінарний, харчової, винний, пивний і ін. - це
все різновиди гастрономічного туризму. Вперше термін «culinary tourism» був
введений в обіг в 1998 р доцентом кафедри народної культури в Університеті
Bowling Green, штат Огайо (США) Л.Лонгом для вираження ідеї про те, що
люди пізнають інші культури через місцеву їжу. Гастрономічний туризм туризм, коли туристи та відвідувачі, які планують частково або повністю
спробувати кухню певної місцевості або здійснити заходи, пов'язані з
гастрономією, відвідують певні дестинації. Іншими словами, гастрономічний
туризм - поїздка з метою ознайомлення з національною кухнею країни,
особливостями виробництва та приготування продуктів і страв, а також
навчання і підвищення рівня професійних знань. Сьогодні саме гастрономічний
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туризм став однією з найбільш розвинених інноваційних сфер туризму.
Гастрономічний туризм також можна розглядати як гілку туризму, спрямовану
на розвиток і просування їжі і напоїв як об'єктів залучення туристів.
Гастрономічні туристи представлені наступними категоріями населення:
туристи, яким набрид звичайний туризм;
туристи, які хочуть внести різноманітність у свій раціон;
гурмани;
туристи, чия робота пов‘язана з приготуванням та вживанням їжі;
представники туристичних компаній зацікавлені в організації власних
гастротурів.
Аналізуючи гастрономічний туризм, важливо визначити фактори, які
впливають на його розвиток. На мій погляд, до основних факторів слід
віднести:
1) соціально-економічні:
— економічний стан населення та країни в цілому;
— досконала законодавча, нормативно-правова база в галузі туристичної
та готельно-ресторанної справи;
— наявність ресурсної бази;
— екологічний стан території;
— стан розвитку АПК, харчової переробної промисловості;
— національний склад, розвиток культури та народних традицій;
— статевий склад;
— віковий склад;
— професійний склад;
— розвиток інфраструктури (наявність транспортного сполучення, місць
тимчасового розміщення, закладів харчування і т.д.);
2) політичні;
3) релігійні.
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Також важливим є визначення спеціалізації гастрономічного туризму. До
основних видів спеціалізації слід віднести: винний, рибний, сирний, кавовий,
медовий, фруктово-ягідний, цигарковий, чайний, шоколадний, агро, змішаний.
Популярністю з погляду розвитку гастрономічного туризму користуються
переважно європейські країни – Франція, Італія, Іспанія, Австрія та ін., а також
екзотичні гастрономічні традиції Японії, Китаю, Індії, Мексики та країн
арабського світу.
Україна як новий туристичний напрям все частіше з‘являється на
туристичних картах мандрівників. Відомість додають і різні рейтинги від
міжнародних туристичних путівників, які рекомендують мандрів-никам
звернути свої погляди на Україну.
Головними містами, які користуються популярністю серед закордонних та
вітчизняних туристів, є Київ, Одеса та Львів.
Київ очолив рейтинг міст, які відвідали туристи в останні роки. Крім
дешевизни кафе, ресторанів і міського транспорту, серед причин ажіотажу
щодо відвідування Києва виявилися збільшення числа п‘ятизіркових готелів,
винних і spa-турів, розвиток водного і гірськолижного туризму, веломаршрутів
тощо.
Піклуючись про hardware (аеропорт, дороги, готелі) і про software (сервіс,
гостинність, фестивалі), Львів зміг створити успішне позитивно-емоційне
місто-бутік. І це має свої результати – іноземці все частіше включають його до
туристичних маршрутів.
За даними управління туризму Львівської міськради, місто відвідало 194,3
тис. осіб. Найбільший потік туристів був з Німеччини, Польщі, Росії та України
[9]. У середньому турист, перебуваючи у місті Лева три дні, витрачає
приблизно 10000 грн. Найбільш щедрими серед іноземних візитерів є німці. За
час перебування у Львові вони витрачають майже 17000 грн. на проживання,
харчування, розваги та сувеніри. Менше грошей у Львові залишають поляки –
трохи більше 8500 грн.
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Привабливішими у фінансовому плані є бізнес-туристи. Якщо в
середньому турист-відпочивальник у Львові витрачає близько 11250 грн., то
бізнес-турист – більше 16250 грн. На новорічні та різдвяні свята Львів відвідує
приблизно 230 тисяч туристів.
Гастрономічний туризм як важлива складова і напрям розвитку
туристичної сфери бізнесу потребує більш високого рівня інтеграції з
ресторанним господарством і домогосподарствами. Останні мають величезний
потенціал культурних та кулінарних традицій. Тому, на сучасному етапі треба
шукати найбільш оптимальні структури управління кулінарним туризмом,
створювати правову та нормативну базу, більш ефективно використовувати
освітній та науковий потенціалу галузі й т.д.
Важливим кроком для гастрономічного туризму в Україні є створення
громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного
туризму в Україні» , яка є некомерційною громадською спілкою. ГС «Асоціація
ВГТ» є добровільним об'єднанням вищих навчальних закладів, підприємств,
установ і організацій, які функціонують в галузі туризму, готельного та
ресторанного бізнесу, виноробної та харчової промисловості, що створене з
метою сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні
шляхом популяризації оригінальної винної, гастрономічної та кулінарної
продукції, поширення автентичних національних традицій виноробства та
кулінарії, створення та промоції винних і гастрономічних маршрутів,
популяризацію національного тематичного туристичного продукту на території
України та за кордоном.
Нині Україна має низку гастрономічних заходів, що створює передумови
для розвитку гастрономічного туризму, який має свої особливості у
регіональному аспекті. Зокрема, в Центральних регіонах дуже полюбляють
страви з тіста (галушки, пампушки, капустняк), Північ – деруни, печеня
(запечене м‛ясо) Південь – страви з риби і овочей, Західна Україна – бануш,
бограч, чанахи, книші тощо. Слід зазначити, що гастрономічний туризм на
сучасному етапі активно розвивається в Україні через низку не тільки
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традиційними способами, але і організаціями різних арт-заходів, що
дозволяють популяризувати не тільки національну кухню, але і кухню інших
країн. І це тільки початок розвитку гастрономічного туризму у нашій країні.
З року в рік збільшується кількість країн, де прокладені кулінарні
туристичні маршрути. Така зацікавленість в гастрономічних турах пояснюється
не тільки тим, що набрид звичайний туризм. Люди віддають перевагу цьому
виду відпочинку, оскільки часто втомилися від продуктів-напівфабрикатів,
хочуть поласувати улюблені страви «в оригіналі».
Список використаних джерел:
1. Hall CM, Mitchell R. Gastronomic tourism //Niche Tourism. – 2013. – Р.
73.
2. Gruia R. et al. Study regarding the stimulation of the mountain development
through gastronomic tour-ism //15th International Conference "Romanian rural
tourism in the context of sustainable development: present and prospects", Vatra
Dornei, Romania, 23–25 May 2013. – "Gh. Zane" Institute of Economic and Social
Research, Iasi Branch of Romanian Academy, 2013. – Р. 107–118.
3. Che D., Wright R., Rae R. Taste paradise: tropical North Queensland as a
gastronomic tourism destination. – Applied Geography Conferences, Inc., 2013.
4. la Torre D. et al. Analysis of the Gastronomic Tourism in the Province of
Cordoba //Tourism & Manage-ment Studies. – 2012. – №. 8. – Р. 78–87.
5. Romero Contreras AT et al. Turistic and gastronomic heritage as strategy for
development at Cuenca Alta of the river Lerma, in Toluca, México //Rosa dos
Ventos. – 2012. – Т. 4. – №. 3. – Р. 397–415.
6. Антоненко В.Г. Міжнародний туризм як чинник взаємодії та
взаємозбагачення культур// Філософсь-кі нариси туризму. За ред. проф.
Пазенка В.С. – К., 2005. – С. 223–233.
7. Басюк Д.І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні /
Д.І. Басюк // Наук. пр. НУХТ– 2012. – № 45. – С. 128–132.

292

8. Офіційний сайт Міжнародної асоціації гастрономічного туризму. –
2014

[Електронний

ресурс].

URL:

http://www.worldfoodtravel.org

(дата

звернення 23.02.2014).
9. Кукліна Т.С. Гастрономічний туризм на туристичному ринку України
http://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pdf. Сборник научных трудов SWORLD.
Материалы международной научно-практической конференции «Современные
направления теоретических и приклад-ных исследований ‗2013» 19–30 марта
2013 г.
УДК 631.145:338.48(045)
О.С. Прокопчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОДУКТУ АГРОРЕКРЕАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
У статті показано важливість та своєчасність створення агро-рекреаційних
туристичних кластерів, які б у подальшому допомагали розвитку регіонів та
рішенню соціально-економічних проблем.
Ключові

слова:

кластеризація,

агро-рекреаційний

кластер,регіональний

розвиток.
В умовах глобальних інтеграційних процесів конкуренція, яка тепер
існує у більш реальній формі між підприємцями різних країн, вимагає
застосовувати

ефективні

інноваційні

шляхи

для того

щоб

залишатись

привабливим для туристів.
На сьогоднішній день у всьому світі ринок послуг туристичної індустрії
зазнає активного розвитку. На рівні з традиційними видами туризму набувають
поширення різноманітні нетрадиційні форми відпочинку та подорожей. У таких
умовах ідея екологізації життя має все більший вплив на сферу туризму, що
призводить до формування нових напрямків.
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Екологічний агро-рекреаційний туризм переконливо довів, що він є
важливим фактором рішення соціально-економічних проблем села – це
зростання зайнятості на селі, розвиток сільської інфраструктури, отримання
стабільних та вагомих прибутків селян, зміцнювання бюджету сільських
поселень. Розвиток сільського туризму в Україні це не є щось далеке, а
найближче завдання, для рішення якого існують усі передумови. Україна, як
ніяка інша країна, дуже багата різноманітними пам‘ятками природи, історії і
культури, національними традиціями, можливостями отримання екологічно
чистих продуктів, відпочинку в умовах красивої природи.
В більшості країн Європи заняття сільським туризмом заохочується на
державному рівні. Не випадково тому в цих країнах частка екоподорожей
складає більше 20% від усіх туристичних послуг, а темпи щорічного приросту
досягають 30% [2].
Україна має чудові можливості для розвитку сільського туризму – в усіх
її регіонах є пам‘ятки історії та культури світового рівня, унікальні природні
заповідники. До того ж близько двох третин сільського населення в країні
безробітні або частково зайняті. За даними опитувань, понад мільйон із них
могли

б

запропонувати

туристам

свої

помешкання.

Однак

офіційно

зареєстровано лише близько трьох тисяч селянських садиб, які надають такі
послуги. Та й розташовані вони по Україні нерівномірно [4].
Найсучасніші дослідження регіонального розвитку показують, що
джерелами і факторами економічного зростання територій є так звані кластерні
механізми, або локальні мережеві територіально-виробничі системи - кластери.
В їх основі лежить уявлення про кластер - пучок, блок, пакет. Подібні
сполучення, забезпечують конкурентні позиції на ринках - галузевому,
територіальному (регіональному), державному, світовому.
За визначенням М. Портера, кластери - це «сконцентровані за
географічною ознакою групи взаємозв'язаних компаній, спеціалізованих
постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також
пов'язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств зі
стандартизації, торговельних, туристичних, будівельних об'єднань) у певних
конкуруючих областях» [3].
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В Україні вже опубліковано багато наукових праць з проблем
кластеризації економіки. С Соколенко, М. Войнаренко, Ю. Бажал, М. Долішній,
С. Романюк, І. Смаль та багато інших вчених і практиків сходяться на думці,
що кластери -це дійсно перспективна форма організації, проте велика кількість
питань ще залишаються невирішеними. Але найголовнішою, на думку багатьох
вчених, є та обставина, що з технологічної точки зору кластери сприяють
темпам запровадження інновацій, визначають їх напрямок і тим самим
створюють фундамент для майбутнього економічного зростання. Отже, теорія
кластерів тісно пов'язана з концепціями інноваційного розвитку, з концепцією
нової економіки.
Дослідження в галузі кластеризації спираються не тільки на розробки
останніх десятиліть, але й на фундаментальні праці більш раннього періоду, в
т.ч. на теорію промислової дислокації М. Вебера (1929), а також теорію
«індустріальних округів» А. Маршалла (1920) [1].
Агро-рекреаційні туристичні кластери позитивно впливатимуть на
розвиток сільських територій, а також на створення нових робочих місць. Такі
кластери є об‘єднаннями туристичних і споріднених підприємств, які зазвичай
взаємодіють із науковими та освітніми установами, органами місцевої влади
для підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг на зовнішніх
ринках. У межах туристичних кластерів можливим є таке поєднання різних
підприємств, які в одних ситуаціях конкурують між собою, а в інших співпрацюють для вироблення певних спільних рішень, розроблення спільних
ініціатив, хоча це здебільшого залежить від структури кластеру [3].
Розвиток агро-рекреаційних кластерів полягає у поєднанні ресурсів
громад, виробника сільськогосподарської продукції та інших елементів для
створення єдиного продукту із високою доданою вартістю.
Разом із такою особливою ознакою кластера, як територіальна локалізація
підприємств, залучених в індустрію туризму, розроблені додаткові ознаки,
наявність яких свідчить про існування кластера туризму на визначеній
території:
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- Присутність на території туристських організацій, що реалізують
конкурентоспроможні турпродукти створюючи основу для розвитку суміжних з
туризмом галузей, залучення місцевого населення в туристську діяльність.
-

Існування

стійких

економічних

зв'язків

між

організаціями

орієнтованими на задоволення суспільних потреб у рекреації.
- Наявність державних і некомерційних інститутів підтримки туристської
діяльності в регіоні;
- Наявність унікальних туристичних ресурсів, що дозволяє створювати
потужні туристські бренди з меншими витратами;
- Здатність турфірм території залучати туристів, що відрізняються
високою вимогливістю до якості і складу туристських послуг.
- Існування на території необхідної інфраструктури.
Запропоновані ознаки дозволяють визначити наявність або відсутність
туристського кластера на досліджуваній території . Однак, слід доповнити
даний список дуже важливим положенням - наявність стійкого споживчого
попиту на туристичний продукт. Організація та діяльність кластеру у сфері
туризму і рекреації є надзвичайно актуальною, адже кластер може бути одним з
основних

елементів

організаційно-економічного

механізму

регулювання

діяльності територіальних рекреаційних систем та мати великий вплив на
підвищення ефективності управління туристичною і курортно-рекреаційною
сферою. Саме кластер може найкращим чином сприяти об‘єднанню однорідних
туристичних підприємств та супутніх фірм і організацій, що виробляють і
реалізовують рекреаційно-туристичні послуги та створити гідну конкуренцію
подібним туристичним продуктам на міжнародному ринку.
Функціонально-галузева структура рекреаційного кластера складається з
суми послуг, які надаються численними підприємствами, так як під час
подорожі турист використовує різні послуги - загальні, специфічні туристські
та супутні. (рис.1)
Але, насамперед, він потребує послуг для задоволення власних потреб житло, харчування, транспорт, дозвілля. Саме тому основними із елементів
кластера є постачальники спеціалізованих туристських послуг. Складові даного
елемента відображають особливість туристського споживання і при цьому
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викликають похідний мультиплікативний ефект: необхідність для туриста в
місцях споживання туристського продукту наявності - транспортних послуг,
житла, харчування, системи гостинності в цілому, створення необхідних умов
для лікування, розваг, освіти, задоволення потреби в нових враженнях.
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торгівлі

Науково –
освітні
послуги

Послуги
сільськогосподарськи
х підприємств

Туристич
ні
послуги

Послуги
промислових
підприємств

Рис. 1. Функціонально-галузева структура рекреаційного кластера
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Міжгалузева

природа

туризму

передбачає присутність

в

мережі

постачальників колективних засобів розміщення, підприємств громадського
харчування, центрів дозвілля, місць відпочинку туристів, ділових центрів,
лікувально - оздоровчих установ та інших послуг. При цьому, якість надання
послуг повинна відповідати вимогам ринку. Основа туристського продукту послуги постачальників, і без даних підприємств існування кластера
неможливо. Суть діяльності підтримуючих (обслуговуючих) туризм галузей
полягає в наданні туристам супутніх послуг. До них відносяться фінансові та
медичні послуги, місцева роздрібна торгівля, включаючи продаж сувенірів і
туристського спорядження, інженерна (побутова) інфраструктура, забезпечення
безпеки і т.д. Дані підприємства і організації функціонують на ринку товарів і
послуг незалежно від туризму, але їх залучення до складу кластера створить
більш привабливі умови для розвитку та збільшення обсягів обороту. Основний
туристський продукт може бути реалізований і без участі місцевих організацій,
але це спричинить збільшення витрат і зниження задоволеності туристів [5].
Сталий

розвиток

обслуговуючих

галузей

та

їх

активна

взаємодія

з

туристськими організаціями - це запорука успішного функціонування всього
кластера.
Найбільш сприятливі передумови для розвитку агро-рекреаційного
туризму об‘єктивно складаються на територіях національних і ландшафтних
парків, де існує можливість поєднати в повноцінному відпочинку пізнання
природничого, історико-етнографічного та культурного потенціалу регіону.
Родзинкою агро-рекреаційного туризму може і має стати яскрава анімація,
тобто пожвавлення програм обслуговування, відпочинку і дозвілля туристів
ігровими елементами та шоу-програмами на базі історико-етнографічної та
культурної спадщини регіону. Аналогічно з анімаційною спрямованістю
потребує розвитку музейний комплекс.
Розвиток агро-рекреаційних кластерів змусить сільські громади приділяти
більше уваги благоустрою сіл, реформуванню транспортної інфраструктури,
відновленню роботи місцевих закладів культури, забезпеченню екологічної
чистоти довкілля і вирішенню нагальних соціально-економічних проблем села
за рахунок додаткових надходжень до бюджетів місцевих органів влади.
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Висновок. Співпраця місцевих органів державної влади з громадськими
організаціями сприяє участі громадськості в реалізації регіональної туристичної
політики, з науковими та освітніми організаціями - науковому обгрунтуванні
політичних рішень, з бізнесом - впливу підприємців на державні структури з
метою врахування інтересів безпосередньо суб'єктів туристичної діяльності та
підприємств суміжних галузей. Кластери сприяють переходу від прямого
втручання органів державної влади та їх характерною особливістю є
територіальна суміжність учасників. Саме така структура можуте сприяти
підвищенню

ефективності

реалізації

механізму

державного

управління

туристичної галузі на регіональному рівні, залучаючи інші управлінські
сектори та сприяючи забезпеченню їх інтересів, які спрямовані на розвиток
туризму.
Кластерна модель організації виробництва та просування на ринку
товарів і послуг сприяє вирішенню ряду економічних проблем регіону,
диверсифікації

виробництва

продукції

та

послуг,

підвищенню

їх

конкурентоспроможності. Важливою складовою економічної системи регіону є
успішне функціонування територіально-рекреаційної системи та формування на
її основі рекреаційно-туристичного кластеру, що дає змогу ефективно
використовувати природні та антропогенні рекреаційні ресурси, історичну та
культурну спадщину і значно посилити вплив сфери рекреації і туризму на
економічний розвиток регіону.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОЦЕС ПІДБОРУ КАДРІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
У даній статті проводиться аналіз динаміки зміни кількості підприємств
готельного господарства та кількості споживачів готельних послуг у м.
Ужгород.

Описано

процес

підбору

кадрів

для

закладів

готельного

господарства, наведено методи оцінювання персоналу.
Ключові слова: прийом на роботу, «полювання за головами», зовнішній та
внутрішній канали пошуку нового персоналу, процес підбору кадрів, оцінювання
персоналу та методи його проведення.
На сьогоднішній день, чималу роль у створенні іміджу готелю відіграє
персонал. Окрім обстановки, відвідувачі звертають увагу на обслуговуючий
персонал, і саме співробітники формують подальше враження клієнта.
Хороший персонал з легкістю розташує відвідувачів до себе, сприяє
поверненню гостей і привертає тим самим нових клієнтів. Недобросовісні
співробітники можуть зіпсувати репутацію готелю, тим самим відштовхнувши
теперішніх та майбутніх відвідувачів. До такого питання як підбір персоналу
для готелю слід відноситися з особливою ретельністю і планомірністю. У
кожному готелі є покоївки, консьєржі, охоронці, офіціанти, кухарі та
менеджери готелю. Посади досить різні, але всі працівники тісно спілкуються з
клієнтами, що накладає певні обов'язки на весь персонал.
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Сфера готельного господарства м. Ужгород зазнала суттєвих змін, що
відбивається у тенденціях та орієнтирах її розвитку і пов‘язано з поширенням
міжнародних зв‘язків та розвитком туристичної індустрії. Аналіз статистичних
даних свідчить, що кількість готелів та інших місць тимчасового проживання, а
також їх місткість упродовж 2011-2015 рр. постійно змінювалась (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка кількості підприємств готельного господарства м. Ужгород
та їх місткості у 2011-2015 рр.
Показники
Кількість готельних
підприємств, од.

Регіон

2011

2012

2013

2014

2015

м.Ужгород

159

151

228

229

213

м.Ужгород

6,9

6,1

9,6

10,1

9,4

Місткість підприємств
готельного господарства,
тис. місць

Слід звернути увагу на позитивні тенденції розвитку готельних
підприємств в м. Ужгород в період 2012-2014 рр. Найбільша кількість
готельних підприємств у м. Ужгород спостерігалась у 2014 році і складала 229
одиниць. В той самий період місткість підприємств готельного господарства
складала 10,1 тис. місць [3].
Динаміка кількості споживачів готельних послуг у м. Ужгород у 2011–
2015 роках наведена на рис. 1.
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Основной
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Рис. 1. Динаміка кількості споживачів готельних послуг у м. Ужгород у
2011–2015 рр.
Кількість туристів, обслуговуваних підприємствами туристичної індустрії
у м. Ужгород знижується, протягом останніх років.
Ужгород є прикордонним містом, що обумовлює велику кількість
транспортних та туристичних потоків. Закарпатська область межує з такими
країнами: Словаччина, Угорщина та Румунія, що розташовані на території
Європи. Багато гостей м. Ужгород є транзитними, до них відносяться ті, що
виїжджають з території України та ті, що в‘їжджають в Україну з певними
цілями.

Обидві

категорії

можуть

користуватися

послугами

готельних

господарств. Власникам готельних господарств в м. Ужгород слід звернути
велику увагу на іноземних гостей з європейських країн. Адже ці гості є більш
вибагливими до рівня надання послуг, мають досвід споживання готельних
послуг з європейськими стандартами. Дану проблему можливо вирішити
шляхом зміни стандартів та якості надання готельних послуг. Для цього
власникам

готельних

підприємств

необхідно

приймати

на

роботу

кваліфікованих спеціалістів у галузі надання готельних послуг.
Прийом на роботу - це ряд дій, спрямованих на відбір кандидатів, що
володіють

якостями,

необхідними

для

досягнення

цілей,

поставлених

організацією. З відбору і прийому на роботу починається управління
персоналом. Потреба в кваліфікованому персоналі є завжди, тому підбір і
навчання персоналу постійно буде супроводжувати весь час функціонування
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готелю. Не залежно від того, де знаходиться заклад розміщення діє таке
правило: людей, що шукають роботу завжди більше ніж потрібно роботодавцю.
Важливо знати де їх шукати, як встановити контакт, чим заволікти їх. На
сьогоднішній день існують такі джерела, якими користується готель для набору
працівників: звернення до близьких, знайомих працівників готелю, ЗМІ,
Інтернет, державні центри зайнятості, вищі навчальні заклади, організації, де
йде скорочення штату, в інших готелях «полювання за головами» тощо.
«Полювання за головами» - це метод переманювання найкращих робітників у
готелів-конкурентів, пропонуючи вищу заробітню платню, кращі умови праці,
можливість кар‘єрного росту тощо. Даний метод вважається некоректним, але
часто використовується багатьма роботодавцями.
Кадрова політика з підбору персоналу полягає у визначенні необхідності
прийому на роботу, кількості працівників, необхідних для якісного виконання
заданих функцій, закріплення і професійного розвитку персоналу. Підбір кадрів
в деякій мірі можна розглядати як підфункцію управління. Поетапний процес
підбору кадрів зображено на рис. 2.
1. Вибір критеріїв оцінювання особистості і роботи претендентів

2. Експертне оцінювання претендентів, яке ґрунтується на проведенні тестів, рішенні
задач і виконанні вправ

3. Спостереження: запрошення претендентів і проведення співбесіди

4. Опис отриманих результатів і порівняння їх із критеріями оцінки кандидатів

5. Ухвалення рішення

Рис. 2. Процес підбору кадрів
У процедурі підбору персоналу використовують зовнішній і внутрішній
канали.
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Внутрішній пошук персоналу ґрунтується насамперед на системі розвитку
кадрів у плані переведення співробітників на вищу посаду у своєму готелі.
Внутрішній пошук - це перший крок до заняття вільних місць у готелі. Можна
припустити, що «внутрішній ринок» переважає. Ми краще знаємо «свого
працівника»: «свій» уже адаптований до умов праці організації. Крім того, не
можна не враховувати й бажання кожного працівника рухатися по службових
сходах. І якщо організація не надасть такої можливості «своїм» працівникам, то
кращі з них звільняться.
Вважається, що набір ззовні, як правило, обходиться для організації
дорожче. Зрозуміло, що якщо роботодавець пропонує роботу працівнику з
іншої організації, то одночасно потрібно запропонувати йому і велику
заробітну плату. Якщо ж претендент ззовні підходить, то ефект досягається
насамперед за рахунок накопиченого ним досвіду роботи в іншій організації.
Працівник вже знає, як вирішуються аналогічні проблеми організації, тому що
володіє технологією та досвідом, які відсутні в організації роботодавця та які
необхідно здобути. Тому на посаду приймають претендента, що удосконалить
технологію і зробить істотний внесок у розвиток організації. Коли встановлено,
що внутрішніх кандидатів немає або менеджери вищої ланки з певних причин
не бажають призначати «свого» співробітника, звертаються до інших
можливостей, зокрема залучають працівника з зовнішнього ринку робочої сили.
Керівництву готелю завжди слід пам'ятати про те, що воно відповідальне
за правильний підбір людей, які могли б реалізувати стратегію фірми, а також
за те, щоб співробітники добре почували себе на роботі. Згідно зі
статистичними даними, питома вага фахівців зі спеціальною освітою у сфері
готельної

індустрії

постійно

зростає,

що

свідчить

про

загострення

конкурентних процесів на ринку праці в цьому секторі та суттєво підвищену
мотивацію до якісного зростання характеристик претендентів, підвищення
їхньої кваліфікації тощо.
Розвиток готельного господарства об‘єктивно пов‘язаний із необхідністю
радикальних змін у системі управління людськими ресурсами в цій сфері,
304

зокрема в частині їх формування. У готельній індустрії, специфіка роботи
передбачає постійний безпосередній контакт працівників зі споживачем. Отже,
за ознаками кваліфікації, досвіду, інтелекту, моральної відповідальності,
психологічної толерантності, ввічливості, сумлінного ставлення до своєї
роботи, підбір кадрів набуває вирішального значення і в системі управлінських
рішень посідає провідну позицію.
Аналіз чинної теоретично-методичної бази свідчить, що на сьогодні існує
потреба у вдосконаленні методів формування персоналу. Адже успіхи
провідних світових готелів у забезпеченні високої якості послуг, зниженні
витрат на послуги пов‘язані з тим, що на цих підприємствах створені
високоефективні системи управління персоналом [1, 28].
Задля уникнення помилок керівників під час прийому нових працівників
на роботу до закладу готельного господарства, слід вміти правильно та
об‘єктивно оцінювати претендентів та персонал. Оцінювання персоналу - це
цілеспрямований процес встановлення відповідності ділових і особистих
якостей особистості вимогам посади робітника чи місця [2, 154].
Методи оцінювання персоналу
Прогностичні методи:
використовуються
анкетні дані, письмові
чи усні
характеристики,
думки та відгуки
керівника й колег по
роботі, особисті
бесіди і психологічні
тести.

Практичні методи:
перевіряється
придатність
працівника до
виконання службових
обов'язків на основі
результатів його
практичної роботи.

Імітаційні методи:
претендентові
пропонують вирішити
конкретне завдання.

Рис. 3. Методи оцінювання персоналу
Формування системи управління персоналом передбачає, насамперед,
побудову «дерева цілей», причому цілей працівників і цілей адміністрації,
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забезпечення їхньої найменшої суперечливості, виявлення ролі і місця
управління персоналом у забезпеченні головних цілей готелю.
Отже, підібрати та навчити персонал для готелю зазвичай доручають
співробітникам управлінської ланки. В іншому випадку можна звернутися в
компанії, що займаються підбором персоналу. Подібні фірми кваліфіковано
проводять підбір претендентів на будь-які посади. Так само існують агентства,
які спеціалізуються саме на готельному бізнесі, вони більш грамотно зможуть
підібрати потрібних співробітників.
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УДК 338.48(477)
І.С. Решетняк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВІНГУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Дана стаття присвячена актуальним питанням розвитку інноваційної
діяльності на підприємствах туристичного бізнесу. В дослідженнях специфіка
інновацій в туризмі. Визначено основні кола проблем впровадження інновацій
на ринку туристичних послуг України.
Ключові слова: інновації, інновінг, туристичний бізнес, ринок туристичних
послуг
Вигідне географічне розташування країни, наявність природних ресурсів,
кліматичних умов, історико-культурний потенціал, населення з високим рівнем
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освіти є найголовнішими передумовами розвитку туристичної індустрії на
вітчизняному та міжнародному рівні[2, с. 65]. Проте упродовж останніх років
відзначається тенденція щодо суттєвого зниження конкурентоспроможності
даної галузі через низку причин, зокрема: застарілість матеріально-технічної
бази, недостатність розвитку інфраструктури та кваліфікованих кадрів,
орієнтування туристичних операторів на виїзний туризм; екологічні проблеми.
Активізація розвитку вітчизняної туристичної індустрії та подолання
негативних тенденцій стане можливим шляхом впровадження інновацій у
галузь. Згідно зі світовим досвідом, широке застосування інновацій може
призвести до створення конкурентоспроможних туристичних товарів і послуг
на національному та міжнародному ринках [1].
Питаннями інноваційного розвитку вітчизняних підприємств основних
галузей економіки країни розглядаються багатьма вченими. Проте, незважаючи
на значну кількість наукових праць та розробок, присвячених особливостям
застосування інновацій у туризмі, відзначимо, що деякі питання є не
вирішеними. Недостатньо уваги приділяється теоретичним та практичним
аспектам щодо ефективного застосування інновацій у галузі туризму в
контексті підвищення якості надання туристичних товарів і послуг[1].
В роботі туристичного бізнесу можна виділити наступні проблеми, що
стримують її розвиток. Серед них:
відсутність

розгалуженої

системи

інформаційно-рекламного

забезпечення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном;
відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий
візовий режим для іноземних туристів;
податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в
інфраструктуру туризму та санаторно-курортний комплекс;
різновідомча

підпорядкованість

туризму та

комплексу;
недоліки в системі регіонального управління [9];
проблема тіньової економіки;
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санаторно-курортного

необхідність передання частини повноважень органам місцевого
самоврядування.
У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку туристичних послуг
довгостроковий

успіх компанії нерозривно пов'язаний

з її

здатністю

безперервно впроваджувати інновації. Традиційно інновації та інноваційна
діяльність у першу чергу асоціюються з підприємствами наукоємних
високотехнологічних галузей (комп'ютерні та телекомунікаційні технології,
хімія, фармацевтична промисловість тощо), проте зміст поняття «інновація»
більш широкий. Інноваційна діяльність передбачає не лише практичне
використання науково-технічних розробок і винаходів, але і включає зміни в
продуктах, процесах, маркетингу, організації та управлінні виробництвом.
Інноваційна діяльність у туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або
поліпшенні існуючих турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та
інших послуг, освоєнні нових ринків, упровадженні провідних інформаційних і
телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управлінської
діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів.
Суб'єкти

туристичної

діяльності,

а

це

можуть

бути

організації,

підприємства, установи незалежно від форм власності, а також фізичні особи,
зареєстровані згідно з чинним порядком законодавства України і отримали
ліцензію на здійснення діяльності з надання туристичних послуг, мають право
надавати свої послуги туристам. Закон України «Про інноваційну діяльність»
визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоспроможні

технології,

продукцію

або

послуги,

а

також

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва
і (або) соціальної сфери. Відповідно інноваційна діяльність – це діяльність, що
спрямована

на

досліджень

та

використання
розробок

і

й

комерціалізацію
зумовлює

випуск

результатів
на

наукових

ринок

нових

конкурентоспроможних товарів і послуг [9]. Згідно з міжнародними
стандартами, рекомендації за якими були прийняті в м. Осло в 1992 р. (так
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зване «Керівництво Осло»), розрізняють два типи інновацій: продуктові та
процесні.

Продуктова

інновація

охоплює

впровадження

нових

або

вдосконалених продуктів, відповідно, вирізняють базисну та поліпшуючу
продуктову інновації. Процесна інновація являє собою освоєння нових форм і
методів організації виробництва при випуску нової продукції. Інновації
розрізняються також за сферою застосування (науково-технічні, організаційноекономічні, соціально-культурні та державно-правові), масштабами поширення
(глобальні, національні, регіональні, галузеві й локальні) і за характером
(еволюційні та радикальні) [8]. Базуючись на положеннях Генеральної угоди з
торгівлі послугами (ГАТС), виділяють три напрями розвитку інновацій у
туризмі:
1. Організаційні інновації – впровадження нововведень, пов'язаних із
розвитком підприємництва й туристського бізнесу в системі та структурі
управління, включаючи реорганізацію, укрупнення, поглинання конкуруючих
суб'єктів на основі новітньої техніки і провідних технологій, удосконалення
кадрової політики (оновлення та заміна кадрового складу, підвищення
кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників); раціоналізація
економічної та фінансової діяльності (впровадження сучасних форм обліку та
звітності, що забезпечують стійкість становища та розвитку підприємства).
2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби цільових
споживачів або залучати не охоплених на даний період часу клієнтів.
3. Продуктові інновації – періодичні нововведення, які спрямовані на зміну
споживчих властивостей туристського продукту, його позиціонування і дають
конкурентні переваги [5, с. 52,53].
Більшість дослідників інноваційних процесів у туризмі відзначають, що
туризм є активним споживачем технічних інновацій, вироблених іншими
галузями: спеціальне туристське спорядження на основі сучасних матеріалів,
системи клімат-контролю в готелях, електронні гіди-путівники, супутникові
навігатори, комп'ютерні системи управління та обліку, електронна реклама та
комерція. Разом з тим питання про те, чи здійснюють підприємства туристичної
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індустрії нововведення самостійно і що вважати інновацією в туризмі,
залишається відкритим [7]. По суті, проблема звужується до наявності
сервісних інновацій у туризмі, що не цілком правомірно, оскільки індустрія
туризму є багатогалузевим виробничим комплексом. Крім типових сервісних
підприємств (підприємства з розміщення, харчування туристів, транспортні
підприємства, туристичні фірми тощо), індустрія туризму включає також і
підприємства виробничої сфери (з виробництва туристського спорядження та
інвентарю, спорттоварів, одягу для відпочинку та туризму, сувенірів тощо), які
мають найбільш широкі можливості впровадження інновацій.
Інновації безпосередньо у сфері послуг (сервісні інновації) можуть бути
визначені як нова концепція сервісу, нові канали зв'язку з клієнтами, нові
системи розподілу й технологічні рішення, які найчастіше спільно змінюють
пропозицію послуг на ринку, оновлюють функції фірми і потребують
структурно нових організаційних, технологічних і людських можливостей
фірми [10].
Отже, в сучасних умовах специфіка інноваційної діяльності в туризмі
визначається:
1) використанням передових інформаційних технологій у наданні
традиційних транспортних, готельних та інших послуг;
2)

наповненням

новими

властивостями

традиційних

послуг

та

впровадженням нових послуг;
3) освоєнням нових туристичних ресурсів;
4) використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності у
сфері виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;
5) виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і
товарів [5, с. 50].
На сьогоднішній день сфера туризму є однією із найбільш перспективних і
прибуткових. У світі на його частку доводиться близько 10% світового
валового доходу, 8% загального обсягу світового експорту і 30-35% світової
торгівлі послугами. Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні
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перешкоди політичного, економічного і соціального характеру. Туристський
бізнес у багатьох випадках є ініціатором і експериментатором в освоєнні та
впровадженні сучасних передових технологій, безупинно змінює форми і
способи пропозиції та надання послуг, відкриває і освоює нові можливості.
Інновації у сфері туризму іноді виникають зовсім несподівано і навіть
непередбачувано під впливом подій у суспільстві. Тому вивчення інноваційних
процесів, причин появи нововведень, розробка методів їх впровадження
представляє значний і практичний науковий інтерес.
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Я.А. Самченко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТНИХ СТРАВ З КОРЕНЕМ
ІМБИРУ
У статті розглянуто корисний та шкідливий вплив кореня імбиру на організм
людини та його хімічний склад. Крім цього проведено досліди впливу імбиру на
біологічну цінність нових десертних страв. Розглянуто результати проведених
досліджень органолептичних, фізико-хімічних показників якості бісквітного
та кремового напівфабрикату для десертного виробу.
Ключові слова: інноваційні технології, десерти, харчові добавки, корінь імбиру,
біологічна цінність, корисні речовини, крем, бісквітний напівфабрикат.
Актуальність теми. У харчуванні людини десертна продукція займає
значну

частину

сегменту

споживчого

ринку.

Кондитерські

вироби

характеризуються високими смаковими властивостями та харчовою цінністю.
До них відносяться печиво, торти, тістечка, вафлі, рулети, кекси тощо.
Розвиток новітніх технологій у виробництві десертів призвів до появи
великої кількості рафінованих продуктів харчування, що приводить до
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зменшення споживання населенням вітамінів, харчових волокон, макро- і
мікроелементів вкрай важливих для підтримки здоров‘я людини.
За останні роки в нашій країні та за кордоном накопичено великий досвід
щодо використання рослинної сировини, в тому числі нетрадиційної, як
добавок у технологіях харчових продуктів, зокрема десертних страв. У
розв‘язанні проблеми, обґрунтування та розроблення технологій харчових
продуктів із рослинними добавками значну роль відіграють праці вітчизняних і
зарубіжних вчених, таких як О. О. Гринченко, Л. В. Капрельянц, П. П.
Пивоваров, R. Hart, G. Jeronimiolis, C. J. Knewstubb, J. Leman та ін. [1-7]
Чисельними

дослідженнями

фахівців

доведено,

що

використання

натуральної рослинної сировини для структуроутворення дозволяє не тільки
розширити асортимент харчових продуктів, але й відмовитися від харчових
добавок хімічної природи та раціонально застосовувати місцеві ресурси.
Метою нашої роботи було підвищення біологічної та харчової цінності
десертних виробів із використанням натуральних рослинних харчових
продуктів.
Виклад
підвищеної

основного
харчової

профілактичних

матеріалу
та

дослідження.

біологічної

властивостей

цінності,

використовується

Для
а

надання
також

безліч

виробам

лікувально-

збагачувачів

як

рослинного так і тваринного походження. Вироби з додаванням збагачувальних
добавок володіють не тільки підвищеною цінністю, але й поліпшенням
органолептичних та фізико-хімічних властивостей.
Із врахуванням сучасних екологічних умов, раціон харчування повинен
містити достатню кількість природних біологічно активних речовин, здатних
підвищувати резистентність організму людини до впливу негативних чинників
навколишнього середовища.
Під час виробництва нового бісквітного напівфабрикату було використано
біологічно цінну рослинну сировину, зокрема корінь імбиру, який містить
підвищену кількість вітамінів та мінеральних речовин. Завдяки високому
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вмісту біологічно цінних речовин в корені, він знайшов широке застосування
при виробництві харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення.
Імбир став популярний у нас зовсім недавно, а між тим це дуже давня
пряність, її дуже високо цінували ще в Стародавньому Римі, а привозили з
країн Сходу. Його додавали в м‘ясні страви, супи, напої і випікали різні
пряники. Культивується сьогодні імбир в основному в Китаї, на Цейлоні, в
Індії, Індонезії, а також в Австралії, на Ямайці, у Західній Африці (Нігерія).
Перш ніж розповісти про корінь імбиру, варто звернути увагу на те, що в
супермаркетах свіжі бульби імбиру і маринований імбир має китайське
походження. Тому важливо знати, що не можна використовувати свіжий імбир
відразу. Для виробництва всіх сільськогосподарських культур у Китаї
використовуються

величезні

дози

хімікатів,

пестицидів,

перед

транспортуванням вся продукція піддається обробці.
Промислове виробництво імбиру в Китаї дуже розвинене – його
консервують в сиропі, маринують, зацукровують (варять у цукровому сиропі),
використовують як настій. У країнах, де є доступ до свіжого імбиру, сушений
імбир не користується попитом, оскільки у порошку і смак, і аромат млявий.
Товарні сорти імбиру в залежності від обробки поділяють на:
Білий імбир – бенгальський або ямайський – це вищий сорт;
Вибілений – очищений від шкіри і витриманий у вапняному розчині;
Чорний Барбадоський – неочищений, а просто ошпарений або
прокип‘ячений.
Перед тим, як використовувати свіжий імбир, його необхідно ретельно
вимити, очистити, потім помістити у воду на годину, щоб знизити токсичний
вплив на організм. Сухий порошок зазвичай має сторонні домішки і для нього
використовують грубі сорти коріння – його краще не використовувати.
Висушений корінь змінює свої властивості, посилюються протизапальна та
знеболювальна дія, але стимуляція травлення знижується.
Хороші за якістю вважаються не мляві, щільні, гладкі свіжі корені, при
обламуванні він повинен хрустіти, аромат і смак такого імбиру більш сильний.
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При виборі слід віддавати перевагу світлому і блискучому корені, тамний
набагато гірший світлого. Якщо купуєте порошок імбиру – він не повинен бути
біло-сірого кольору, а тільки пісочного, світло-жовтого, а також повинен бути
герметично упакований.
Імбир містить велику різноманітність корисних речовин, у нього дуже
складний склад, що включає до 400 хімічних сполук, тому він має багато
лікувальних властивостей. Імбиру приємний аромат надають ефірні олії, яких у
ньому близько 1-3%, пекучий смак додає Гінгерол (фенолоподобній речовини),
він

насичений

природними

цукрами,

вуглеводами,

жирами,

смолами,

вітамінами, клітковиною, мінеральними речовинами.
Імбирний корінь містить достатню кількість вітамінів групи В (В6, В1, В9,
В5, В2), а також вітамін А і С.
Крім того, він багатий солями кальцію, магнію, фосфору, містить кремній,
хром, холін, цинк, аспарагін, марганець.
Містить незамінні амінокислоти – лізин, фенілаланін, треонін, метіонін та
ін., які синтезуються організмом в дуже малій кількості і повинні надходити з
їжею; олеїнову, каприлову, нікотинову та лінолеву кислоти; ефірні масла, які
надають йому пряний і терпкий аромат.
Імбир корисний тим, що поліпшує апетит, при цьому прискорює обмін
речовин, що є дуже позитивне явище для десертних страв; його використання
рекомендується при порушеннях холестеринового і жирового обміну, завдяки
незамінним амінокислотам, які входять до його складу. Імбир також містить
речовини, що поліпшують кровопостачання, тому прискорюється обмін
речовин і його можна використовувати тим, хто бореться із зайвою вагою,
оскільки стимуляція процесу спалювання калорій сприяє зниженню ваги. Більш
того, імбир сприяє нормалізації роботи кишечника, регулює перистальтику.
Продукти харчування, які приправлені коренем імбиру, можуть краще
засвоюватися організмом.
Ще одна корисна властивість імбиру – це проти блювотна дія. Корінь
імбиру корисний для зниження нудоти будь-якого походження. Він знижує
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прояви токсикозу при вагітності, при морській хворобі, зменшує нудоту, як
наслідок хіміотерапії, нудоту при закачуванні в транспорті.
Користь кореня імбиру також полягає в тому, що це досить сильний
антиоксидант, він заспокоює нервову систему, покращує пам‘ять, зміцнює
імунітет,

допомагає

впоратися

зі

стресом,

підвищує

гостроту

зору,

концентрацію уваги, допомагає відновитися після грипу, застуди, є відмінним
тонізуючим засобом.
Весь запас ароматичних речовин і ефірних масел знаходиться під
шкіркою, тому очищати його слід акуратно, тоненько.
Свіжий імбир може зберігати свіжість при зберіганні в холодильнику не
більше тижня. Сухий корінь близько 4 місяців може зберігати корисні
властивості.
При подрібненні імбиру краще не використовувати дерев‘яну дошку, яка
вбирає сік кореня.
Сік імбиру може чинити подразнювальну дію на слизові оболонки, тому
після контакту зі свіжим коренем слід ретельно мити руки.
Для подрібнення імбиру краще використовувати тертку, вона допоможе
позбутися від жорстких прожилок, які перебувають у корені.
Щоб зберегти імбир, його можна очистити і залити горілкою, вином і
використовувати протягом кількох тижнів як сам корінь, так і ароматний напій
в якості приправи.
На основі експериментальних досліджень я визначила оптимальну
кількість кореня імбиру для приготування крему шоколадно-імбирного – 4% до
маси десерту. При додаванні кореня імбиру до дослідного зразка зменшується
кількість вуглеводів, збільшується вміст вітамінів, мінеральних речовин.
Для приготування бісквіту з добавкою кореню імбиру оптимальна
кількість кореню близько 2% до маси бісквітного десерту.
Перетертий імбир змішаний з борошном пшеничним, додають під час
замішування тіста, що сприяє рівномірному розподілу добавок у готовому
виробі.
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Завдяки

використанню

кореня

імбиру

виробництва

бісквітного

напівфабрикату та крему до нього зростає його біологічна цінність (із
збереженням високих смакових якостей), внаслідок підвищення вмісту
вітамінів, макро- та мікроелементів,особливо, вітамінів групи В, солей кальцію,
магнію, фосфору, кремнію, хрому, холіну, цинку, аспарагіну, марганцю та ін..
Соціальний ефект від впровадження розробленого нового бісквітного
десерту полягає у забезпеченні населення продуктами оздоровчого харчування
підвищеної біологічної цінності.
Висновки. Отже, у ході проведення теоретичних та експериментальних
досліджень було доведено можливість використання кореня імбиру у технології
десертних страв. Так як імбир володіє унікальним поєднанням смакових та
лікарських властивостей. Систематичне вживання десертів з імбиром в
невеликих кількостях посилює апетит, стимулює травлення і виділення
шлункового соку, покращує секрецію шлунку, а також може вживатись при
профілактиці раку.
Імбир містить корисні речовини, найважливіші з яких: аспарагін, кальцій,
каприлова кислота, хром, холін, жири, харчові волокна, лінолева кислота,
марганець, магній, олеїнова кислота, фосфор, кремній, калій, натрій, вітаміни
групи В, А, С, ефірні масла та ін..
Рекомендовано вживати такі десерти (із вмістом імбиру) ласункам, які
схильні до надлишкової ваги.
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В.Б. Скакун
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІННИЧЧИНИ
На сьогодні рекреаційно-туристична сфера економіки України, і Вінниччини
загалом, є мало освоєною, проте вкрай перспективною. Наявний рекреаційнотуристичний потенціал нашого регіону та його ефективне освоєння,
використання і відновлення дає підстави говорити про хорошу потенційну
привабливість, а в подальшому і зацікавленість на міжнародному ринку послуг
гостинності. Природно-рекреаційний потенціал є тією передумовою, що може
вивести Вінниччину на якісно новий рівень туризму.
Ключові слова: туристичний потенціал, історичні пам’ятки, клімат,
ландшафт, еко-туризм, природно-рекреаційний потенціал, туристичний
бізнес.
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Постановка проблеми. У час стрімкого розвитку сучасних технологій,
машинобудівництва,
довкілля,

збільшення

індустріального

розвитку

психологічного

цивілізації,

навантаження

на

забруднення

людину

через

прискорення темпу життя надзвичайно актуальним сьогодні є вивчення
рекреаційно-туристичного потенціалу території на якій ми проживаємо, а саме,
мальовничого краю – Вінниччини.
Формулювання цілей. Метою написання даної статті є узагальнення
існуючих теоретико-методичних підходів щодо покращення рекреаційного
потенціалу, дослідження культурної та історичної привабливості з метою
розвитку туристичного бізнесу в регіоні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою дослідження
рекреаційно-туристичного потенціалу Вінниччини присвячено багато книг,
статей та досліджень, загальні засади яких розкрито в працях Артюх Л.Ф.,
Балтарович З.Є., Балушок В.Г., Волкової Л.В., Галиця І.О., Гуляєва В.О.,
Дуровича А.П., Кирилова А.П., Кізян О.І., Кіндзерського Ю.В., Руденко В.П.,
Скрипник Н.Я., Шаповалова І.Ю., Якубовського М.М. та багатьох інших.
Однак, деякі аспекти потребують уточнення та деталізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Природні туристичні ресурси є
важливими елементами туристичної привабливості території. До його складу
належать: клімат, водні ресурси, прибережні зони водойм, мінеральні джерела,
лікувальні грязі, рельєф, рослинний і тваринний світ, національні парки та
заповідники, мисливсько-риболовецькі угіддя, мальовничі краєвиди, унікальні
природні об'єкти тощо. Природну привабливість певної території для туристів
визначають наявністю таких чинників:
- красою ландшафту і природних об'єктів;
- м'якістю клімату і комфортністю погодних умов;
- чистотою природних водойм;
- сприятливою екологічною ситуацією.
За таких умов, що більше насичена територія складовими елементами
природних ресурсів, то вище задоволення певних потреб туристів і розмаїтий
спектр організації різних видів туризму [7].
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Завдяки своєму географічному розташуванню та різноманітності зв‘язків,
що проходять через територію Вінниччини, її транспортна доступність,
сприяють процесу залучення туристів з метою реалізації економічних
можливостей та інтересів регіону.
Вінниччина

має

значний

рекреаційний

потенціал.

Складовою

рекреаційного та туристичного потенціалу Вінниччини є її суспільногеографічне положення. Важливе значення має естетична цінність території,
можливість

її

залучення

для

потреб

рекреації.

Територія

області

характеризується високими естетичними якостями, виразністю рельєфу.
Рекреаційні ресурси регіону включають лісові масиви, заповідні території,
мальовничі долини рік Дніпра, Південного Бугу та їх приток, гідромінеральні
ресурси Хмільника, лікувальні грязі в околицях Хмільника, Козятина, Литовця
[5].
Кліматичні особливості області також сприяють створенню кліматотерапевтичних

закладів

та

проведенню

відпочинку

і

оздоровлення

з

використанням кліматичних ресурсів. Клімат Вінницької області є помірноконтинентальним [9]. Розташована в центральній частині Правобережної
України, в лісостеповій зоні. Площа – 26,4 тис. кв. км (4,4% території країни)
[8]. Сучасний рельєф області – це хвиляста, подекуди горбиста рівнина.
Південна і центральна частина Вінницької області лежать у межах Подільської,
а північна – Придніпровської височин. Рельєф Вінницької області сформований
під дією річок, а також ендогенних та екзогенних факторів. Загальний нахил
території – на південний схід, в цьому ж напрямку протікає головна річка
Вінницького регіону – Південний Буг. На території Вінниччини нараховується
204 річки, що мають довжину понад 10 км [2]. На поверхню в долині річки
виходять кристалічні породи покриті шаром (0,5 - 3м) антропогених відкладів,
утворюючи пороги. Тож слід припустити, що такі території є досить
сприятливими для розвитку водного туризму. Середня висота височини в
межах області становить 300 м., низовин, у повному розумінні цього
визначення, в межах області немає. Але долини та заплави річок області
придатні для полювання, релаксації та водного відпочинку. Побужські пороги
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відомі далеко за межами області, тут можна здійснювати водні походи на
байдарках, проводити змагання з туризму тощо.
Також на Вінниччині розташований найбільший в Україні і в Європі
плавучий фонтан, що знаходиться на руслі річки Південний Буг поблизу
острова Кемпа. За оцінками експертів входить в десятку найкращих і
видовищних фонтанів світу. Відкриття фонтану «Roshen» значно привабило
увагу туристів не лише до самого фонтану, а й до міста загалом. За час
існування фонтану обіг туристів збільшився на 40%, що значною мірою
вплинуло як на привабливість міста, так і на інфраструктуру загалом.
Найбільш придатними для відпочинку та оздоровлення серед рослинних
ресурсів є ліси. Крім естетичних якостей, ліс виконує також оздоровчі та
санітарно-гігієнічні функції. Станом на 01.01.2016 р. в області налічувалась
376,90 тис. га земель лісового фонду, з них вкрито лісовою рослинністю –
364,52 тис. га., що забезпечує великі можливості для розвитку еко-туризму та
побудування оздоровчих комплексів.
На Вінниччині існують чисельні пам‘ятники архітектури та історії,
меморіальні місця та культові споруди, панські маєтки у вікових парках з
палацовими ансамблями, а також пам‘ятки історичних подій. На території
Вінницької області творили такі видатні люди як – М. Некрасов, В. Тропінін, П.
Чайковський, М. Коцюбинський, М. Леонтович, В. Стус, М. Стельмах. У XIX
ст. на Вінниччині жив і працював російський хірург М. Пирогов. Церкваусипальниця, де зберігається забальзамоване тіло великого вченого, маєтокмузей, аптека з музеєм воскових фігур – важливі об‘єкти туризму області. Два
сторіччя тому писав на Вінниччині свою знамениту "Науку перемагати" О.
Суворов. У селі Тиманівці Тульчинського району функціонує меморіальний
музей славетного полководця, а також, музей історії села та художній музей ім.
Т. Г. Шевченка. Також на території Тиврівського району між селами Красне та
Черемошне відбувався славетний бій, в якому загинув полководець Д.Нечай.
До цього місця кожного року з‘їжджаються сотні козаків та туристів з усіх
куточків України.
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Численних туристів приваблюють меморіальні музеї Ф. Можайського – у
Вороновиці, П. Чайковського – у Браїлові Жмеринського району, вченого
мікробіолога акад. П. Заболотного – у с.Заболотному Крижопільського району,
М. Леонтовича – у м. Тульчині. Вітчизняні та іноземні туристи проявляють
значний інтерес до історичного об‘єкта – ставки гітлерівського Верховного
командування "Вервольф", збудованої у роки другої світової війни неподалік
Вінниці. Етнографічні музеї у с. Буша Могилів-Подільського району та с.
Слободі-Яришівській, а також, екскурсії по геологічному заповіднику
"Гайдамацький Яр" та до Лядовського скельного монастиря ілюструють
самобутні побутові і культурні традиції подільського краю.
Міжрайонне значення має бальнеологічний курорт "Хмільник", що
функціонує на базі радонових вод та грязей, надзвичайно потужний природноресурсний потенціал якого сформував необхідні передумови, можливості та
перспективи широкомасштабного рекреаційного природокористування для
оздоровчого

відпочинку,

санаторно-курортного

лікування

та

найрізноманітніших видів туризму [1].
Важливу історичну цікавість для туристів Вінниччини є складає
Немирівське скіфське городище. Палац із прилеглим парком (1897-1917 pp.) у
м. Немирів з 1921 р. функціонує як будинок відпочинку. Тут у 1821 р.
народився відомий російський поет М.О. Некрасов [5].
Також такі історичні пам‘ятки як: комплекс укріплених монастирських
будівель «Мури» у м. Вінниці (XVII–XVIII ст.), маєток графа Потоцького
(Тульчин), єдиний в Україні музей витинанки (м. Могилів-Подільський)
історико-архітектурний заповідник в с. Буша.
На території Вінницької області функціонує 338 природоохоронних
об‘єктів, серед яких: 90 заказників (21 – загальнодержавного і 69 – місцевого
значення), 182 пам‘яток природи (10 – загальнодержавного і 172 – місцевого),
36 парків пам‘яток садово-паркового мистецтва (11 – загальнодержавного і 25 –
місцевого значення) та 30 заповідних урочищ. Загалом території і об‘єкти
природно-заповідного фонду Вінниччини займають 23878,67 га, що складає
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лише 0,78% від площі області [10]. Крім свого основного призначення –
збереження і відтворення природного фонду, вони виконують і рекреаційні
функції, особливо як передумова для розвитку екологічного туризму.
Сьогодні рекреація постає як глобальне явище, що має стабільні темпи
зростання, тому її вважають одним з найперспективніших напрямків суспільноекономічного розвитку, у багатьох державах рекреаційний та пізнавальний
туризм став не лише самостійною галуззю економіки, але й життєво
необхідною формою задоволення потреб людини [6]. Важливим є сприяння
розвитку рекреаційного туризму і його інфраструктури на основі врахування
регіональних особливостей Вінниччини. Наш край має багаті туристичні
можливості, вигідне для туризму місце розташування на перехресті шляхів між
Заходом та Сходом. В нас є всі умови для того, щоб стати туристичною
державою світового рівня [8]. Унікальний природний та історичний комплекс,
який завжди привертає увагу туристів – це запорука процвітання туристичного
бізнесу в Україні, тому слід звернути особливу увагу на особливості даного
краю. Живописна та багата природа Вінницького краю сприяє відвідуванню
туристами мальовничих місць відпочинку, рекреаційних зон. Цей край багатий
туристичними

ресурсами,

які

представлені

комплексом

архітектурних,

мистецьких, історичних, природних, літературних пам‘яток, що дає змогу
задовольнити пізнавальні інтереси туристів.
Висновки. Таким чином, територія Вінниччини щедро представлена
пам‘ятками історії, археології, архітектури, культури, паркового мистецтва та
природно-рекреаційним потенціалом. При правильному використанні наявного
туристичного потенціалу можна вивести Вінниччину на якісно новий рівень
туризму, а в подальшому підвищити зацікавленість на міжнародному ринку
послуг гостинності. З цією метою слід більш повно використовувати природнорекреаційний та історичний потенціал регіону, проводити популяризацію
об‘єктів історичної пам‘яті та архітектурних пам‘яток, а також наголошувати на
необхідність

активного

розвитку

еко-туризму,

створення

оздоровчо-

рекреаційної зони для цікавого відпочинку й ефективного оздоровлення різних
груп населення.
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В.В. Стратійчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
У статті розглянуто формування інтеграційних процесів в управлінні
підприємствами туристичної галузі; досліджено стан та перспективи
розвитку інтеграційних процесів в економіці України та в діяльності суб’єктів
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туристичного бізнесу, визначено їхні переваги, недоліки та особливості.
Визначено методи оцінки внеску туристичної галузі в розвитку світової та
національної економіки, вплив на ефективність розробкиу стратегій розвитку
в туристській сфері України. Визначено форми і методи міжнародної
інтеграції в сфері туристичних послуг і на цій основі встановлено джерела
отримання ефектів інтеграції підприємств туристичної індустрії.
Ключові

слова: туристична галузь, інтеграція, інтеграційні процеси,

міжнародна інтеграція, світова економіка, стратегії розвитку, рекреаційний
потенціал.
Постановка проблеми. В порівнянні з іншими країнами туристська сфера в
Україні поки не стала високоприбутковою індустрією і помітним джерелом
надходжень у бюджет країни. Більш того, на тлі скорочення загальних обсягів
в'їзного туризму наші співвітчизники як і раніше віддають перевагу відпочинку
за кордоном. При цьому, вивозяться і витрачаються суми, за обсягом порівняно
з нелегальним вивезенням капіталу за кордон. За оцінками експертів
Всесвітньої організації торгівлі, що надаються іноземцям послуги за статтею
«Поїздки» в Україні оцінюються в 3 рази нижче, ніж витрати українців на
поїздки за кордон.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Інноваційні

економічні

інструменти, які широко використовувані в індустрії туризму (маркетинг,
логістика, аутсорсинг), знайшли відображення в працях Н.Л. Безрукова,
А.П. Дурович, А.А. Гвозденко, Е.Н. Ільїн, А.А. Кизим, М.М. Малахової,
М. Турківський, Р. Х. Янкевич.
Разом з тим, проблеми функціонування туристичної сфери в умовах
глобалізації, принципи і закономірності інтеграційних процесів вивчені
недостатньо, що не дозволяє сформувати теоретико-методичну базу розробки
та реалізації обґрунтованої стратегії функціонування і розвитку підприємств
туристичної індустрії в глобальному економічному просторі. Також мало
вивчені

питання

формування

системи

наддержавного

і

державного

регулювання туристської сфери. Недостатньо вивчений у вітчизняній літературі
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та міжнародний досвід розвитку туризму в контексті розробки стратегії і
політики розвитку аналізованої сфери діяльності і вибору моделі інтеграції в
світовий ринок туристичних послуг.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Ситуація, що
склалася

пояснюється

неконкурентоспроможність

більшості

українських

підприємств і організації туристської сфери. У той же час, український ринок
туристичних послуг стає все більш доступним для зарубіжних виробників,
представлені великі інтегровані структури – міжнародна мережа готелів,
мережі ресторанів, ТНК в туроператорському бізнесі. Завдяки ефектам
інтеграції ці структури успішно контролюють світовий ринок туристичних
послуг, залишаючи далеко позаду українських виробників за якісними і
ціновими параметрами і по способам їх просування.
У зв'язку з цим, вельми актуальним є представлення аналізу стану і
тенденцій розвитку глобального ринку туристичних послуг, дослідження
адаптивної йому форми інтеграційних об'єднань в туристській сфері, а також
об'єктивна оцінка потенціалу та місця української туристичної галузі в якості
повноправного учасника цього ринку.
Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування нових концептуальних
підходів і практичних механізмів формування стратегії розвитку української
туристської сфери в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції.
Виклад основного матеріалу. Регіональний туризм здатний стати також
способом згладжування регіональних диспропорцій, що є особливо актуальним
в даний час для України.
У зв'язку з вищесказаним, туристське районування слід розглядати в числі
перспективних напрямках розвитку міжнародного туризму, яке дозволить з
найбільшою ефективністю, не в збиток інших економічних галузях, а також при
мінімальному впливі на природі використовувати певні території (регіони) для
розвитку сфери туризму.
Звісно ж, що в регіонах, що мають розроблені туристичні напрямки і
маршрути, або спеціалізуються на індустрії туризму, інфраструктуру туризму,
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представлену комплексом споруд і мереж виробничого, соціального і
рекреаційного призначення, призначених для ефективного функціонування
сфери міжнародного туризму, слід розглядати як частину інфраструктурного
комплексу регіону (рис. 1).
Інфраструктура суб‘єктів
міжнародного туризму
Інфраструктура гостинності

-готелі, пансіонати, турбази

Транспортно-логістична
інфраструктура

-морська, повітряна, наземна
-забезпечення товарами повсякденного
попиту туристів

Торговельна інфраструктура
Наукова інфраструктура
Спортивна інфраструктура

-центри статистики по туризму, організації
в рамках ділового туризму
-стадіони, спортивні арени, спортивні зали

Культурно-розважальна
інфраструктура

-ресторани, клуби, театри, виставки та ін.
-банки, страхові, лізингові , інвестиційні
організації та ін.

Фінансова інфраструктура
Інформаційна інфраструктура

-інтернет, ІР телефонія, відділення зв‘язку

Рис. 1. Інфраструктура в системі міжнародного туризму [1, с.94]
При визначенні «перспективності» території районування необхідно
проводити комплексний аналіз за такими параметрами: безпека території
(політична стабільність, екологічне благополуччя); багатство і різноманітність
рекреаційних

ресурсів;

унікальність

рекреаційного

потенціалу;

ступінь

популярності на вітчизняному і світовому туристських ринках; відповідність
регіональних можливостей розвитку туризму, тенденції світового туристського
ринку;

рівень

розвитку

інфраструктури;

економічний

стан

регіону;

зацікавленість у розвитку туризму з боку місцевої адміністрації; забезпеченість
території закладами відпочинку та туристські кадри [2, с.108].
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Як спрямовуючу силу туристського районування розглянемо західну
частину України, серед провідних галузей економіки якої позначений
курортно-рекреаційний комплекс. Проведений аналіз (табл. 1) показав, що в
цілому регіон має достатній рекреаційним потенціалом для розвитку
високоефективного,

конкурентоспроможного

туристично-рекреаційного

комплексу [3, с.124].
Таблиця 1
Загрози і можливості розвитку рекреаційного комплексу західної
частини України в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції
Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Висока інвестиційна привабливість та
формування міжнародного іміджу
2. Наявність бальнеологічних ресурсів
3. Наявність гір
4. Особливості оздоровчих та лікувальних
послуг
5. Транспортна доступність
6. Паркові зони
7. Наявність приватних та державних фондів
розміщення
8. Наявність ресурсів для екологічного,
природного, спортивного та інших видів
туризму
Можливості
9. Прийнятний
клімат сучасного рівня
1.
Створення курортів
2. Збільшення міжнародних потоків
відпочиваючих
3. Перехід на цілодобове завантаження
курортів
4. Підвищення іміджу курортів
5. Підвищення якості послуг курортів
відповідно до міжнародних стандартів
6. Адміністративна підтримка підприємств
туристсько-рекреаційних комплексів
7. Інтенсифікація інвестиційного процесу зі
сторони іноземних та українських інвесторів

1. Сезонність
2. Низький рівень використання
бальнеологічних ресурсів
3. Низька кількість оздоровчих закладів
для дітей
4. Нерозвинена інфраструктура дозвілля та
розваг
5. Низький рівень комфортності фондів
розміщення
6. Низька ефективність оздоровчих закладів
7. Транспортна завантаженість доріг та їх
якість
8. Нестача інвестицій
Загрози
1. Посилення конкуренції зі сторони
міжнародних туристичних організацій
2. Збільшення платних територій для
відпочинку
3. Забруднення навколишнього середовища
4. Близькість технічних транспортних
розв‘язок
6. Нерозривність транспортно-логістичних
структур
7. Організаційно-правовата економічна
особливість сфери курортного бізнесу

Аналіз рекреаційного потенціалу західної частини України відображає
багатоплановість і багатофункціональність його території, що підлягає
комплексному розвитку, як на національному, так і на міжнародному рівнях.
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Зокрема, вихід туристських послуг на міжнародний ринок забезпечить регіону
наступні переваги: покращення іміджу країни та регіону на світовому ринку
послуг, залучення зарубіжних інвестицій в пріоритетні галузі розвитку краю,
валютні надходження в бюджет, обмін досвідом із зарубіжними туристичними
підприємствами. У зв'язку з цим, необхідно розробити комплекс заходів, що
сприятимуть виходу даної туристичної галузі на міжнародному ринку.
З метою забезпечення збуту і просування туристичних продуктів
пропонується створити коопераційне об'єднання, що складається з
адміністративних органів, туристських організацій і організацій в сфері
міжнародних зв'язків та PR.
Даний коопераційний зв'язок взаємодіє за допомогою єдиної
інформаційної інтегрованої системи. Інформаційний центр створюється на
основі клієнтоорієнтованого підходу, що полягає в наданні інформації про
туристичні продукти регіону на міжнародному ринку.
В контексті проблеми інтеграції вітчизняної сфери туризму в систему
світогосподарських зв'язків пропонуємо концептуальну модель інтеграції
регіональної індустрії туризму в світовий ринок туристичних послуг.
При розробці моделі був використаний системний підхід, що мав на увазі
виділення трьох різних вихідних точок моделювання, що знайшли
відображення у відповідних субмоделей: інтеграції ринку туристичних послуг,
заснована на потоках ресурсів і доходів (потокова модель); інтеграції ринку
туристичних послуг, заснована на виділенні основних суб'єктів управління
(модель регуляторів); субмоделей ринку туристичних послуг, заснована на
виділенні суб'єктів формування регіонального туристичного продукту (модель
взаємодії) [4, с.42].
Передача потокових субмоделей передбачає фокусування уваги,
насамперед, на міграції туристів, компаній індустрії туризму, інвестицій та
доходів від туризму між регіональним, національним і світовим ринком
туристських послуг. Субмоделей регуляторів передбачає зосередження уваги на
політиці регіональних і національних урядів у сфері розвитку туризму на
відповідних територіях, ступеня їх суперечливості та узгодженості між собою;
діяльності міжнародних організацій в сфері розвитку туризму; формування
єдиного правового простору в сфері туризму і уніфікації стандартів
туристичних послуг.
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Субмоделі взаємодії включають складові елементи регіонального
туристичного продукту; співвіднесення регіонального і національного
туристичного продукту; виділення компаній туристичної галузі та суміжних
галузей, а також органів влади, які вносять вклад у формування
територіального
туристичного
продукту;
прояв
інтеграційних
і
дезінтеграційних процесів при формуванні регіонального туристичного
продукту.
Сукупність розроблених субмоделей дозволяє системно уявити групи
чинників, які посилюють інтеграційні процеси і / або дезінтегрується
регіональний, національний і світовий ринки туристичних послуг (табл. 2).
Таблиця 2
Фактори, що визначають привабливість територій для туристів і
компаній міжнародної індустрії туризму [5, с.220]
Детермінанти збільшення
міжнародного потоку туристів
1) висока туристична цінність території
2) конкурентоспроможність території за
ціною надання туристських і супутніх
послуг
3) популярність бренду туристської
території
4) оптимальна транспортна доступність
туристської території

Детермінанти скорочення міжнародного
потоку туристів
1) незначна (зменшується в результаті
промислового розвитку) туристична цінність
території
2) конкурентоспроможність території за ціною
надання туристських і супутніх послуг
3) непопулярність бренду туристської території
4) низька транспортна доступність туристської
території (віддаленість від великих міст і
адміністративних центрів)

5) екологічна чистота рекреаційної
території
6) наявність унікальних об'єктів

5) високий рівень промислового забруднення
рекреаційної території
6) відсутність унікальних об'єктів

Детермінанти позитивна міграція
туристський бізнес
1) висока привабливість території для
туристів
2) середній і високий рівень прибутковості
діяльності в сфері туризму
3) висока купівельна спроможність туристів
на даній території (висока місткість ринку)

Детермінанти негативна міграція
туристський бізнес
1) низька привабливість території для туристів
2) низький рівень прибутковості діяльності в
сфері туризму
3) низька ємність ринку туристичних послуг
даної території

4) низький рівень адміністративних бар'єрів 4) прийнятний рівень адміністративних бар'єрів
для туристського бізнесу і корупції
для бізнесу і корупції
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При формуванні концептуальної моделі інтеграції регіональної індустрії
туризму в світовий ринок туристичних послуг за доцільне використання
економіко-математичної моделі, що включає послідовне виконання наступних
етапів: а) визначення групи чинників, які характеризують туристську галузь; б)
проведення кореляційного аналізу показників туристичної галузі регіону з
метою вибору найбільш значущих з них з використанням програмного
середовища STATISTICA 7.0; в) побудова моделі експоненціального зростання
індустрії туризму, оцінка тенденцій розвитку економічних процесів; г) аналіз
моделі на адекватність і достовірність [6, с.75].
Висновки. На основі проведеного аналізу визначено умови інтегрування
галузі туризму України в міжнародний ринок туристичних послуг (формування
іміджу України, як країни, яка є сприятливою для туризму; вдосконалення
нормативно-правового поля туристської діяльності і приведення його у
відповідність

з

міжнародними

стандартами,

розвиток

туристичної

інфраструктури, доведення якості туристичних послуг до рівня світових
стандартів; постійний моніторинг ринку і його експортної складової; розвиток
міжнародної інтеграції, включаючи створення власних ТНК і міжнародних
партнерських об'єднань для посилення контролю над ринковим простором,
зростання конкурентоспроможності та збільшення вкладу галузі в соціальноекономічний розвиток країни, що буде сприяти займання лідируючих позицій
серед великих гравців на міжнародному ринку туристичних послуг.
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В.В. Стратійчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розглянуто систему управління персоналом готельного закладу в
контексті інноваційного процесу. Визначено значення інновацій, інноваційної
діяльності у сфері менеджменту людських ресурсів. Обґрунтовано доцільність
застосування

кадрового

консалтингу

як

інноваційної

та

однієї

із

найефективніших технологій управління працівниками сфери гостинності, що
передбачає делегування повноважень стороннім організаціям, які сприятимуть
створенню ефективної системи залучення та розвитку працівників та
перетворенню кадрового потенціалу компанії в її стратегічну перевагу.
Визначено, що необхідною умовою зростання якості обслуговування в
готельному закладі є робота, спрямована на розвиток ділових та особистісних
якостей працівників, пошук нових підходів до ефективного управління ними.
Ключові слова: система управління персоналом, інноваційні технології,
рекрутинг персоналу, лізинг персоналу, кадровий аудит, коучинг.
Актуальність теми. Конкурентне середовище в готельному бізнесі
приводить до постійного підвищення вимог клієнтів до якості обслуговування,
що вимагає від менеджменту закладу вміння швидко адаптуватися до нових
умов і відповідати на численні виклики ринку.
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Постанова проблеми. Ефективність роботи будь-якого закладу сфери
гостинності значною мірою залежить від спроможності задовольнити потреби
найвибагливіших клієнтів, що можливо за рахунок побудови високоефективної
системи управління персоналом на інноваційних засадах. Оскільки персонал
готелю безпосередньо контактує з клієнтами та ефективність цієї комунікації
впливає на кінцеву оцінку якості надання послуг, центр ваги технологій
управління повинен зміститись від традиційного стимулювання праці до
уважного та ретельного ставлення до особистостей працівників, розкриття
їхньої індивідуальності та продуманої мотивації роботи. За ознаками інтелекту,
психологічної толерантності, ввічливості, моральної відповідальності та
сумлінного виконання своєї роботи персонал готелю в системі управлінських
рішень посідає провідну позицію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем теорії та
практики менеджменту персоналу присвячені праці багатьох вітчизняних і
зарубіжних вчених, зокрема: А. К. Булгакової [1], Р. Браймера [2],
Н. І. Кабушкіна [3], Ф. А. Мухаметшина [4], О. І. Пархоменко-Куцевіла [6],
Т. В. Білоруса [7], В. Г. Топольника [8] та інших, проте дослідження питань
сучасної

практики

впровадження

інноваційних

технологій

у

систему

управління персоналом готельних закладів у сучасних конкурентних умовах
вимагає дедалі більшої уваги.
Виходячи з цього, основною метою дослідження є здійснення аналізу
інноваційних технологій в системі управління персоналом та обґрунтування
доцільності їх впровадження у діяльності готельних закладів.
Основні результати дослідження. У сучасних реаліях ведення готельного
бізнесу особлива увага приділяється організації процесу та системи управління
персоналом. Управління персоналом готельного закладу слід розглядати як
систему взаємозв‘язаних і взаємозалежних, організаційних, економічних та
соціальних методів, спрямованих на створення належних умов для ефективного
функціонування та максимального використання потенціалу його працівників з
метою реалізації цілей організації.
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Конкурентне середовище та зростання вимог споживачів до якості
готельних послуг приводять до того, що підприємства, впроваджуючи передові
інноваційні технології, зіштовхуються з необхідністю перебудови існуючих
систем управління людськими ресурсами. Потреба в нововведеннях може бути
викликана під впливом як зовнішніх (поява нових законодавчих актів,
зростання конкуренції, зміни в економічному становищі країни), так і
внутрішніх факторів (зниження прибутковості та рентабельності компанії,
поява конфліктних ситуацій з клієнтами та між працівниками, реалізація нових
проектів тощо).
Здатність готельного закладу освоювати інновації у своїй діяльності
підвищує його шанси в конкурентній боротьбі, створюючи суттєві переваги.
Вперше термін
«інновація», як нова економічна категорія, був введений в науковий обіг
вченим Йозефом Шумпером у ХХ столітті. Він виділив п‘ять типів нових
комбінацій змін або інновацій: виробництво нового продукту чи відомого
продукту в новій якості; впровадження нового методу виробництва; залучення
для виробничого процесу нових джерел сировини; освоєння нового ринку
збуту; впровадження нових організаційних форм [5, с. 159].
На нашу думку, система управління персоналом у процесі своєї еволюції
проходить усі стадії інноваційного процесу і передбачає побудову концепції і
моделі, розробку політики, стратегії та тактики управління персоналом з
урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, постановку цілей та
розробку механізму контролю над процесом їх виконання.
Розглядаючи систему управління персоналом готельного закладу в
контексті

інноваційного

процесу,

можна

виділити

притаманні

йому

особливості, зокрема:
- будь-які зміни в системі управління персоналом спрямовані на
розв‘язання виявлених проблем у відповідності до стратегічних цілей
організації;
- неможливо точно спрогнозувати результати до яких результатів
приведуть інноваційні рішення;
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- зміни в системі управління персоналом можуть викликати конфліктні
ситуації між працівниками, їхній спротив, небажання та неприйняття
нововведень;
- зміни в системі управління персоналом викликають відповідні зміни і в
інших

підсистемах

організації,

оскільки

першочергово

стосуються

найголовнішої складової організації – її працівників.
Інноваційні рішення у сфері управління персоналом відрізняються від
продуктових і технологічних тим, що:
- здебільшого здійснюються з меншими фінансовими витратами;
- важче піддаються економічному обґрунтуванню їх впровадження;
- процес впровадження інновацій ускладнюється психологічним фактором
спротиву змінам серед працівників компанії, що є більш відчутним, ніж в
процесі впровадження технологічних чи продуктових новацій.
Визначивши необхідність в інноваційних рішеннях щодо управління
персоналом, необхідно провести діагностику компанії з метою виявлення
реальних причин виникнення проблем, здійснити пошук відповідних шляхів їх
усунення. Вирішальним фактором у процесі впровадження інноваційних
технологій в діяльності компанії є ставлення її персоналу до цього процесу.
Тому керівництву необхідно здійснити психологічну підготовку працівників з
метою усвідомлення ними виробничої та економічної необхідності реалізації
інновацій, особистого та колективного значення нововведень.
Здійснивши ґрунтовний аналіз закордонного досвіду впровадження
інноваційних технологій в систему управління персоналом світових готельних
комплексів, автор прийшов до висновку, що однією з ефективних форм
управління працівниками сфери гостинності є застосування кадрового
консалтингу, що передбачає делегування повноважень стороннім організаціям,
які сприятимуть створенню ефективної системи залучення та розвитку
працівників і перетворенню кадрового потенціалу компанії в її стратегічну
перевагу.
З метою забезпечення ефективності функціонування готельного закладу
та підвищення якості обслуговування доцільно делегувати такі види кадрової
діяльності:
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Рекрутинг персоналу – це підбір кваліфікованих кадрів спеціалізованими
підприємствами-провайдерами за винагороду. Однією із форм рекрутингу є
лізинг персоналу, який слід розглядати як управлінську технологію, що
забезпечує бізнес-процеси організації необхідними за кількісними та якісними
ознаками трудовими ресурсами, використовуючи послуги сторонньої компанії.
При цьому правовідносини виникають між рекрутинговою компанією та
працівником, з яким укладається трудовий договір, а згодом направляється на
роботу в готельний заклад на відносно тривалий термін – від трьох місяців до
кількох років. Оскільки в туристичній індустрії притаманна сезонність і
послуги кваліфікованих фахівців необхідні з певною регулярністю, ця
технологія є популярною серед провідних світових лідерів готельної справи в
популярних туристичних дестинаціях. Однією із форм лізингу, яку варто
використовувати готельним закладам із сезонним завантаженням, є підбір
тимчасового персоналу, що передбачає залучення обслуговуючого персоналу
на короткостроковий термін (від одного до трьох місяців) у високий сезон.
Впровадження у практичній діяльності готельних закладів технології
лізингу персоналу має такі переваги:
- найм персоналу певної кваліфікації та в необхідній кількості;
- можливість багаторазової зміни працівників у разі неналежного
виконання своїх обов‘язків або у випадку інших причин;
- звільнення кадрової служби готелю від рутинної адміністративнопаперової роботи, пов‘язаної з офіційним оформленням працівників у штат, а
також виключення витрат на розрахунок заробітної плати та виплати
компенсацій у випадку звільнення;
- відсутність простоїв у зв‘язку з хворобою або відпусткою працівника,
оскільки згідно з контрактом його зобов‘язані замінити;
- можливість перевести працівників, які протягом певного періоду
зарекомендували себе як досвідчені фахівці, у штат компанії.
Отже, лізинг персоналу дозволяє уникнути труднощів, пов‘язаних з
підбором персоналу, оформленням кадрових документів, виплатою заробітної
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плати та податкових відрахувань. Крім того, дає можливість вести найбільш
гнучку кадрову політику за рахунок залучення додаткового персоналу або
скорочення кількості задіяного залежно від цілей та стратегій компанії. Проте
при прийнятті рішення щодо впровадження цієї технології в систему
управління персоналом керівництво необхідно проаналізувати її недоліки і
врахувати можливе зниження лояльності працівників до компанії.
1.

Кадровий аудит – це комплексна оцінка діяльності працівників

готельного закладу, яка дає змогу виявити відповідність професійного,
освітнього та фахового рівня працівника займаній ним посаді та спрямований
на здійснення аналізу організаційної структури та кадрового потенціалу.
Проведення кадрового аудиту на підприємстві передбачає аналіз
основних показників діяльності кадрової служби та вироблення рекомендацій
щодо вдосконалення її функціонування, зокрема:
- ефективність організаційної структури, логічність її побудови та
злагодженість;
- документообіг, формування єдиної системи обліку, реєстрації та
архівного зберігання документів;
- розробка положень про кадрову службу, посадових інструкцій, системи
оплати праці, системи заохочень та покарань;
- якісні та кількісні характеристики персоналу, їх відповідність цілям та
завданням, що стоять перед готельним закладом;
- ефективність розміщення кадрів;
- формування управлінської ланки – підбір перспективних кандидатів на
керівні посади;
- визначення рівня професійних та особистісних якостей працівників
компанії з метою розробки відповідних програм навчання та розвитку;
- атестація персоналу, що передбачає оцінку рівня відповідності
працівників своїй посаді та функціональним обов‘язкам, особистий їх внесок у
результативність діяльності закладу;
- формування

політики

скорочення

налагодження питань внутрішнього сумісництва;
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та

вивільнення

персоналу,

- загальна оцінка роботи кадрової служби та оптимізація її діяльності,
розробка системи мотивації працівників, розробка технології пошуку, найму та
звільнення персоналу та програм адаптації.
З метою здійснення ефективного аудиту персоналу готельного закладу
використовуються відповідні приходіагностичні методики, наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Перелік психодіагностичних методик, які можуть бути використані в
процесі аудиту персоналу [6]
Якість, що
діагностується

Назва методики

Призначення методики

Опитувальник Мінімульт є скороченим
варіантом ММРІ, містить 71 питання, 11
Опитувальник
шкал, з них 3 – оцінні. Перші 3 оцінних
Мінімульт (скорочений шкали вимірюють щирість працівника, міру
варіант ММРІ)
достовірності
результатів
тестування.
Останні 8 шкал є базисними і оцінюють
Особистісні та
властивості особистості.
характерологічні
риси
Орієнтований
на
виявлення
відносно
16-факторний
незалежних 16 чинників (шкал, первинних
опитувальник Кеттелла
рис) особистості.
Призначений
для
діагностики
ряду
Вісбаденський
особливостей характеру людини, а також
опитувальник
сфер її міжособистих стосунків.
Методика діагностики Дозволяє діагностувати три основні блоки
інтелектуальних
професійно важливих якостей керівника:
якостей керівника
інтелектуальний, особистісний і динамічний.
Дозволяє визначити варіативність підходів,
Методика дослідження
гіпотез, позицій, операцій, що залучаються до
гнучкості мислення
процесу розумової діяльності.
Інтелектуальні
Методика вивчення
Вивчає основні індивідуальні особливості
здібності
індивідуальних
вирішення завдань (швидкість прийняття
особливостей
рішень, інтелектуальна активність)
вирішення завдань

Здатність до
творчості

Тест ефективного
інтелекту

Призначений для діагностики рівня розвитку
«ефективного інтелекту», тобто загальної
здібності до вирішення практичних завдань

Тест Гілфорда
(модифікований)

Спрямований на дослідження креативності,
творчого мислення.

Шкала реактивної
Направлена на діагностику реактивної
Психічні стани
тривожності Спілберга тривожності або тривожності як індикатора
особистості
– Ханіна
психічного стану людини.
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Методика САН
(Самопочуття –
Активність – Настрій)
Тест КОС
(комуніактивні і
Комунікативні організаторські
схильності)
уміння
Тест комунікативних
умінь Міхельсона
Упевненість в
собі

Тест асертивності

Направлена на діагностику таких важливих
індикаторів психічного стану людини, як
самопочуття, активність, настрій.
Дозволяє визначити рівень комунікативних і
організаторських здібностей особистості.
Визначає
рівень
комунікативної
компетентності і ступеня сформованості
основних комунікативних умінь.
Призначений для оцінки впевненості в собі,
здатність діяти, поважати права інших
людей.

Методика дослідження
Дозволяє визначити основні чинники, які
факторів привабливості
мотивують діяльність особистості.
у професії
Мотивація
діяльності

Ціннісна
структура
особистості

Опитувальник для
оцінки потреби
досягнення успіхів

Тест Рокіча «Ціннісні
орієнтації»

Призначений для диференційованої оцінки
двох
пов‘язаних,
але
протилежних
мотиваційних тенденцій: прагнення до успіху
й боязнь невдачі, поєднання яких створюють
певний тип особистості й зумовлюють різну
поведінку.
Дозволяє визначити змістовну сторону
спрямованості особистості й основу її
ставлення до навколишнього світу, до інших
людей, до себе, основу світогляду і ядро
мотивації життєдіяльності, основу життєвої
концепції і «філософії життя».

Морфологічний тест
життєвих цінностей

Дозволяє досліджувати проблеми мотивації,
пріоритет різних життєвих сфер діяльності.
Призначена для дослідження уявлень
Методика діагностики суб‘єкта про себе та ідеальне «Я», а також
міжособистісних
вивчення взаємин в малих групах, виявляє
стосунків Т. Лірі
переважаючий тип ставлення до людей в
самооцінці і взаємооцінці.
Дозволяє
діагностувати
психологічний
клімат, взаємини, що склалися в колективі,
Карта-схема Л. М.
характер ділової співпраці, відношення до
Міжособистісні
Лутошкіна
значущих явищ життя.
стосунки в
колективі
Призначена
для
дослідження
міжособистісних зв‘язків у колективі,
Соціометрія Я. Морено характеру емоційних стосунків, структури
групових зв‘язків.

Проведення кадрового аудиту з використанням вищенаведених методик
дозволить в досить короткий термін оволодіти необхідною інформацією про
ступінь розвитку професійних та особистісних навиків персоналу, зокрема:
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- відповідальності та навиків прийняття рішень;
- навиків командної роботи;
- лідерських якостей;
- комунікативної компетенції;
- креативності;
- стійкості до стресових ситуацій;
- рівня самооцінки працівників;
- лояльності по відношенню до компанії;
- чесності та порядності тощо.
У результаті проведення кадрового аудиту надаються конструктивні
рекомендації, які, можливо, потребуватимуть від менеджменту готельного
закладу проведення відповідних кадрових та організаційних змін.
2.

Коучинг персоналу – це інструмент професійного та особистого

розвитку працівників компанії, спрямований на вдосконалення професіоналізму
та кваліфікації, мобілізацію внутрішніх ресурсів та потенціалу, зокрема
творчих та інтелектуальних здібностей, самосвідомості, ділових якостей,
інноваційності.
Коучинг – це інструмент, що дозволяє знайти максимально ефективні
шляхи досягнення цілей організації та втілити їх у життя. Коучингові
технології застосовуються в діяльності готельного закладу з метою мотивації
персоналу, його оцінки та розвитку, вирішення конфліктних ситуацій і
врегулювання взаємовідносин всередині колективу та покликані вирішити такі
завдання:
- створити комфортну та творчу атмосферу в колективі;
- максимально

ефективно

використовувати

трудовий

потенціал

персоналу;
- заохотити ініціативність працівників;
- створити корпоративну культуру в організації;
- організувати ефективну систему розвитку персоналу;
- мотивувати працівників за допомогою нематеріальних стимулів;
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- створити необхідні умови для самовдосконалення та особистого
розвитку працівників, виявити їх творчі та професійні здібності.
Висновки. Отже, кожен готельний заклад, що прагне вижити в умовах
жорсткої конкуренції та зайняти передову позицію на ринку, повинен шукати
ефективні шляхи вдосконалення своєї діяльності. Оскільки запорукою успішної
діяльності організації є її персонал зі своїми вміннями, навиками, кваліфікацією
та

інноваційними

ідеями,

слід

приділити

увагу

його

раціональному

використанню як найважливішого стратегічного ресурсу. Необхідною умовою
зростання якості обслуговування в готельному закладі є робота, спрямована на
розвиток ділових та особистісних якостей працівників, пошук нових підходів
до ефективного управління ними. Здійснивши ґрунтовний аналіз світового
досвіду

впровадження

інноваційних

технологій

в

систему

управління

персоналом готельного закладу, автор виділив найефективніші з них, зокрема:
лізинг персоналу, кадровий аудит та коучинг. Ці технології дозволять
менеджменту компанії вплинути на підвищення ефективність функціонування
закладу за рахунок побудови системи управління персоналом на інноваційних
засадах і прийняти обґрунтовані управлінські рішення щодо формування,
розвитку та реалізації кадрового потенціалу.
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І.А. Тимчишина
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИСТАВКА ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА
У

статті

розглянуті

туристичні

виставки

як

найбільш

ефективне

маркетингове рішення в умовах сучасної економіки. Сформульовано та
аргументовано вплив різних факторів на ефективність і доцільність участі
туристичних фірм у виставках.
Ключові слова: туристична виставка, виставковий стенд, участь у виставці,
виставковий маркетинг, віртуальні туристичні виставки.
Актуальність теми. Виставкові заходи в туризмі відображають основні
тенденції розвитку галузі, виступають джерелами різноманітної інформації,
показником рівня цін, а також засобом прогнозування змін попиту-пропозиції
на ринку туристичних послуг. Саме тому актуальним є вивчення і аналіз
особливостей організації та проведення міжнародних туристичних заходів у
світі.
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Метою статті є розгляд та аналіз характерних особливостей організації та
проведення міжнародних туристичних виставок.
Виклад

основного

матеріалу.

Важливе

значення

для

розвитку

міжнародного туризму мають такі міжнародні туристичні заходи, як виставки.
Виставковий маркетинг – новий, але надзвичайно ефективний напрям
діяльності у туристичному бізнесі. Це своєрідний спосіб просування
туристичного продукту. Ефективність діяльності посилюється масовістю цього
явища та великою кількістю контактів. Основними їх цілями є: встановлення
ділових контактів у сфері туризму, вивчення попиту на туристичні продукти,
укладання угод у сфері туризму, ознайомлення з різноманітними туристичними
продуктами, обмін інформацією та рекламування [1].
У туристичній галузі виставки виступають одним із засобів маркетингових
комунікацій. Серед багатьох видів такого просування (реклама, формування
громадської

думки,

персональні

продажі)

виставки

визнані

одним

з

найефективніших інструментів маркетингу, оскільки в них одночасно беруть
участь і фахівці, і виробники, і споживачі. Це дає можливість учасникам
паралельно вирішувати проблеми збуту, визначати коло покупців і партнерів.
Виставки

здатні надати

істотну допомогу і

у формуванні

політики

ціноутворення, і в аналізі продукту конкурента, і в розробці стратегії
розповсюдження продукції, і в удосконаленні самого туристичного продукту.
На сьогоднішній день виставки - один з ефективних способів просування
продукції та послуг турфірм на туристичному ринку. Щорічно у світі
відбувається

понад

100

міжнародних

виставково-ярмаркових

заходів

туристичного напряму [4].
Важливе значення для розвитку міжнародного туризму мають міжнародні
туристичні виставки, ярмарки, біржі та салони. Основними їх цілями є:
встановлення ділових контактів у сфері туризму, вивчення попиту на
туристичні продукти, укладання угод у сфері туризму, ознайомлення з
різноманітними турпродуктами, обмін інформацією та рекламування.
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Міжнародні туристичні заходи можуть бути світового рівня або
регіональними. Найбільші та найважливіші з них є щорічними, тривають від
одного до семи днів і проводяться у заздалегідь визначені дати перед початком
літнього чи зимового сезону. В їх межах проводять прес-конференції,
туристичні змагання та концерти, консультації фахівців у сфері туризму,
переговори між представниками закордонних організацій і комерційних
туристичних компаній, організовують виставки туристичної літератури
(буклетів, листівок, карт, схем, путівників, календарів), а також сувенірної
продукції та туристичного спорядження [1].
Найпопулярніші міжнародні туристичні виставки, біржі і ярмарки :
- Всесвітній туристичний ярмарок в Лондоні;
- Міжнародний салон по туризму в Парижі;
- Міжнародна туристична виставка ФІТУР в Мадриді;
- Міжнародна біржа по туризму в Берліні;
- Міжнародна туристична біржа в Мілані [6].
Участь у міжнародних туристичних виставках вимагає високого рівня
витрат: оренда виставкової площі, монтаж стенду. Мінімальна вартість оренди
одного квадратного метра площі 150 доларів. У кінцевому підсумку,
враховуючи додаткові витрати, сума досягатиме десяти-тридцяти тисяч.
Враховуючи це, невеликі туристичні підприємства об'єднуються і
представляють певний регіон, оскільки для них участь у міжнародній виставці
обходиться непомірно дорого.
Грошові кошти витрачаються також на:
- заходи, що проводяться на стенді (лотереї і т.д.);
- тип стенду (рядовий, кутовий, двоповерховий );
- оформлення стенду;
- персонал на стенді (власний, допоміжний);
- рекламу до виставки;
- роботу з пресою (складання прес-релізів);
- особливі форми ( чи засоби) звернення до відвідувачів (персонажі в
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старовинних костюмах, професійні артисти, дівчата у форменому одязі і т.д.);
- частування на стенді;
- транспорт ( на виставку і назад);
- монтаж та демонтаж стенду;
- поточні витрати по стенду [2].
Одним із факторів успіху участі у виставці є схема розміщення стенду та
кількість персоналу, задіяного в його обслуговуванні. Так, до прикладу, стенди
бувають лінійні, кутові, наскрізні, двоповерхові, мобільні, віртуальні, схеми
типу «півострів», «острів», «візаві». Важливо не лише правильно обрати тип
стенду, а й правильно розрахувати кількість персоналу, що має бути задіяний у
виставці. Відповідні розрахунки, які враховують розміри стенда, представлені у
таблиці 1 [5].
Таблиця 1
Розрахунок кількості персоналу в залежності від типу стенду
Тип стенду

Розрахунок

Острів
Півострів

Умовні позначення:
Q – кількість
представників;
a, b – розміри стенду.

Кутовий
Лінійний

Проведені розрахунки показують чим більше відкритих сторін має стенд,
тим більше персоналу він потребує для обслуговування, що не завжди дозволяє
надана площа. Окрім того, це не зажди виправдано [4].
Щодо місць розміщення стенда у виставковому павільйоні, то є кілька
варіантів: на перетині головних проходів, у головних проходах, на перетині
другорядних проходів, праворуч від входу тощо. В залежності від того, де буде
встановлений стенд, кількість відвідувачів буде варіюватися.
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Очевидно, що якщо стенд встановлений на перетині головних проходів,
кількість гостей більша в рази. Місце розташування стенду – це одна зі
складових формування орендної вартості.
Важливо зазначити, що найбільш оптимальним терміном підготовки до
міжнародних виставок є 1 рік, до всесвітніх 1-ї категорії до 5 років, 2-ї категорії
до 2 років. Це термін, за який туристична фірма може повною мірою
підготуватися. Після проведення виставки важливо спостерігати її економічну
ефективність в часовій динаміці протягом року. Адже це термін, за який
повною мірою виправдовують себе рекламно-інформаційні матеріали. Бюджет
фірми-експонента напряму залежить від таких статей витрат:
- оренда площі;
- витрати на логістику;
- реєстраційний внесок;
- заробітна платня команди;
- реклама, роздатковий матеріал тощо.
Готуючись

до

виставки,

туристичне

підприємство

зобов‘язано

проаналізувати, чи готове воно понести пов‘язані з нею витрати. Висока
вартість участі у виставці – головна причина, через яку підприємства
відмовляються від даного виду діяльності. Далеко не кожна туристична фірма
може дозволити собі виступити в якості учасника міжнародної виставки.
Виставковий стенд – це обличчя фірми, тому успіх участі туристичного
підприємства у виставкових заходах багато в чому залежить від мистецтва
оформлення експозиції. Вона має бути виконана у корпоративних кольорах і
облаштована за всіма стандартами. Яскравий оригінальний стенд має всі шанси
привернути увагу. Буклети і візитівки повинні бути високої якості, адже саме
завдяки їм формується загальне враження про компанію. Не останню роль
відіграє зовнішній вигляд представників туристичної фірми. Вони мають бути
одягнені так, щоб їх причетність до даної конкретної фірми була очевидною.
Найбільш важливим моментом для кожного підприємства є постановка
мети участі у виставці. Турфірма повинна сформулювати, яка мета її участі,
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наприклад, у міжнародній виставці. Якщо мова йде про великого туроператора,
що має стабільні партнерські відносини й бажає розширити сферу діяльності,
то для такої компанії участь у великих міжнародних виставках буде доцільною.
Для невеликих турфірм-початківців, що прагнуть до встановлення первісних
контактів, має сенс відвідати професійні зустрічі й туристичні салони, де, як
правило, міжнародні туроператори пропонують свої тури або окремі послуги.
Саме через високу вартість участі у виставках останнім часом
популярності набувають віртуальні туристичні виставки, які мають ряд переваг.
Серед яких: необмежений час і географія, порівняно низька вартість участі,
можливість оперативного доступу до даних, можливість розміщення банерної
реклами, широке коло відвідувачів, тощо [3].
Висновки.
підприємств

Призначення

полягає

в

маркетингових

інформуванні

комунікацій

потенційних

клієнтів

туристичних
про

саме

підприємство та особливості його продукту; переконанні цільових клієнтів у
тому, що продукт даного підприємства оптимально задовольнить їхні потреби;
нагадуванні клієнтам і майбутнім споживачам про готовність обслуговувати їх
та мотивувати до придбання запропонованих послуг; підтримуванні контактів
із існуючими клієнтами тощо.
Підсумовуючи все вищесказане, слід зазначити, що туристична діяльність це діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог
Закону про туризм та інших актів законодавства України. Виставка – це
публічна демонстрація досягнень у певній галузі економіки, науки, культури.
Здебільшого торговельно - промислові виставки організують з метою реклами
товарів. Участь у туристичних виставках є досить специфічною стороною
туристичного бізнесу й одним з важливих засобів просування на ринок
власного туристичного продукту.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ФРАНШИЗ «TPG»
В

статті

узагальнено

інформацію

про

розвиток

франчайзингових

туристичних мереж в Україні, проаналізовані умови франчайзингу для
потенційних партнерів найвідоміших франчайзерів в туристичному бізнесі, які
працюють на ринку України, розглянуті моделі співпраці франчайзерів для
роботи з турагентствами.
Ключові слова: франчайзинг, франчайзингова мережа, туристичний ринок,
туристична франшиза, франчайзер, франчайзі, моделі співпраці
Назвати точну кількість франшизних мереж, що діють на території України
в галузі туризму неможливо, що пов'язано з розмитістю поняття франчайзингу
в Україні. В нашій статі ми будемо відштовхуватися від визначення
Європейської федерації франчайзингу (European Franchise Federation – EFF):
франчайзинг – це система продажу товарів, послуг або технологій, яка
заснована на тривалій співпраці між юридично і фінансово незалежними
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сторонами – франчайзером і франчайзі. Такими чином, учасниками туристичної
мережі є «самостійні, юридично незалежні турагентства, які працюють під
єдиним

міжнародним

брендом,

використовують

передові

технології

і

реалізують глобальну маркетингову політику, що включає в себе єдину цінову
політику, єдині маркетингові інструменти та стратегію просування на ринку» .
За результатами проведених досліджень в галузі функціонування франчайзингу
ще в 2011 році в Україні працювало 16 туристичних мереж, що функціонували
за франчайзинговою системою, в основному, це українські компанії [3].
Першими в Україні були створені дві туристичні мережі – «Мережа
агентств горящих путівок» («Сеть агентств горящих путевок») і «Магазин
горящих путівок» («Магазин горящих путевок»), робота яких полягала у
формуванні віртуального торговельного майданчику. Агентам-учасникам
пропонувалися атрибути франчайзингу: загальний бренд, реклама, підключення
до програми. Фахівці ринку відмічають, що сьогодні в Україні туристичний
бізнес є рентабельним для великих системних операторів і агенцій, які надають
ексклюзивні послуги, а ринок туристичних агентств поступово буде
скорочуватися, так як частина продажів піде в онлайн. При цьому на ринку
будуть залишатися в основному турагентства, що працюють під брендом
великих

туроператорів.

Роздрібний

ринок

буде

найближчим

часом

консолідуватися, укрупнюватися, з'являться нові мережі і укрупняться вже
наявні. Якщо зараз обсяг продажів через мережеві агентства, залежно від
туроператора, становить від 15 до 25%, то в найближчі кілька років ця частка
зросте до 30-40% у загальній структурі ринку. Найвідомішими франчайзерами в
туристичному бізнесі, які працюють на вітчизняному ринку є: Travel
Professional Group (TPG), TUI, Join Up!, Сoral Travel, TEZ TOUR, Соната,
«Мережа агентств «Гарячі тури»», «ФЕЄРІЯ мандрів», «Поїхали з нами», «Куда
угодно» та інші.
Travel Professional Group (TPG) – найбільший туристичний оператор
України з національним капіталом. З моменту заснування основною метою
компанії є створення туристичного продукту найвищої якості, який би
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користувався попитом на всіх ринках, де вона представлена. З 2011 року
компанія успішно розвиває власну франчайзингову мережу туристичних
агентств. У 2015 компанією в TPG була впроваджена нова франчайзингова
концепція і відкрито 10 філій. Суть нової концепції: «Планування подорожі –
найважливіший етап підготовки відпочинку. Залежно від рівня компетенції
фахівців з планування відпочинку, клієнт отримує продукт, який або відповідає
його запитам, або ні. Тому, головна складова концепції TPG-агентство –
відповідати і передбачати запити своїх клієнтів». Останнім часом інтерес на
вступ до мережі TPG значно зріс. Велика частка нових франчайзі (94%) – це
вже діючі агентства. TPG надає їм всю необхідну підтримку: маркетингову,
фінансову, юридичну і т.д. Одним з головних критеріїв вступу в мережу – є
бездоганна бізнес репутація. У кожному офісі TPG агентство клієнт отримає
однаково Економічний форум 1/2016 13 високий сервіс і допомогу експерта в
плануванні подорожі.
Франчайзі TPG отримають від франчайзера: бренд-бук; консультації
дизайнера і куратора з використання фірмового стилю; надання рекламної
продукції;

консультації

маркетолога;

масштабну

рекламну

компанію

спрямовану на просування мережі. Якщо детальніше, то франчайзі отримує:
постійну консультацію з питань ведення туристичного бізнесу, гаряча лінія і
центр підтримки клієнтів 24/7, спеціально розроблені методичні посібники з
правил роботи в мережі, закріплення куратора за кожним офісом, рекомендації
з брендування офісу відповідно до стандартів TPG, можливість постійно
підвищувати кваліфікацію на семінарах та тренінгах із залученням провідних
фахівців,

безкоштовна

обслуговування

клієнтів

участь

в

рекламних

персоналом

турах,

франчайзі,

контроль

якості

рекламно-інформаційну

продукцію про тури та країни, допомогу в підборі персоналу, індивідуальну
бонусну програму для менеджерів франчайзі, пріоритетну обробку заявок у
високий сезон, продаж турів в розстрочку, ексклюзивну асистанс-послугу,
унікальну систему захисту подорожі «Security», рекламу в Інтернеті,
проведення промо-акцій, продаж авіаквитків по всьому світу без отримання
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спеціальної акредитації (через офіс фрайчайзера ), участь у рейтинговій
програмі «Ліга Чемпіонів TPG Agency».
В рамках франчайзингу TPG надає масштабну рекламну підтримку для
своєї мережі: вже кілька років компанія видає туристичний журнал Travel
Professional Magazine – один із пріоритетних ресурсів компанії в сфері
популяризації розвитку якісного та професійного туризму; випускає каталоги
на літній і зимовий періоди; проводить рекламні компанії в регіонах України:
преса, зовнішня реклама та ін.; проводить промо-акції, які стимулюють
продажі.

Компанія

є

засновником

премії

Travel

Professional

Awards,

«туристичного Оскара» України, яка вручається кращим туристичним
агентствам за підсумками кожного сезону.
Інформаційну підтримку учасників франчайзингової мережі забезпечує
сайт www.tpg.ua, який працює і за схемою В2В та (для успішної та зручної
роботи партнерів) і за схемою В2С прямого зв‘язку з туристами (пошук турів
без права бронювання у оператора). Діє CRM система для автоматизації роботи
з клієнтом та організації роботи компанії. Наявний централізований cool-центр
(дзвінки надходять в cool-центр і розподіляються по офісах франчайзі).
Учасники мережі отримують корпоративний внутрішній безкоштовний зв'язок
без тривалих очікувань на лінії. Також створюється корпоративна адреса
електронної пошти, на яку франчайзі будете отримувати інформацію про
найактуальніші пропозиції від TPG.
Юридична підтримка франчайзі «TPG-агентство» надається партнером
компанією Jurimex, професійні юристи якої займаються розглядом можливих
скарг клієнтів, надають при необхідності послуги щодо повного юридичного
супроводу відкриття фірми.
В той же час, франчайзер формує ряд вимог до претендента «TPG
агентство» (бездоганна ділова репутація;

виконання стандартів якості

обслуговування клієнтів; навички ведення та управління бізнесом; обов'язкове
проходження навчання в офісі компанії) та до офісу потенційного учасника
мережі: приміщення під офіс загальною площею від 20 кв.м.; приміщення
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повинно знаходитись на першому поверсі; приміщення має добре проглядатися
з вулиці; приміщення може бути розташоване в торгових, офісних центрах або
на ділових вулицях міста; оформлення внутрішнього простору офісу згідно
вимогам; єдина вивіска і зовнішні рекламні носії; приміщення повинно мати
доступ до Інтернету, телефон і санітарну зону; персонал – не менше 2-х
співробітників в офісі.
Сьогодні приділяється велика увага навчанню менеджерів мережевих
агентств. Програма навчання включає різноманітні заходи: навчання по роботі з
ПЗ, семінари, вебінари, індивідуальні семінари для певного агентства з новим
або цікавить напрямками. Для франчайзі створено навчальний портал, на якому
можна удосконалити знання, навчати і тестувати нових співробітників, сприяти
кадровому обліку, проводити навчання тощо. У 2015 році TPG не скоротив
обсяги, а навпаки, відкрив нові напрямки і розширив вже наявні.
Партнерство з туристичною франчайзинговою мережею може забезпечити
туристичному агентству престиж, вигоду, стабільність, захист в умовах
глобалізації. Франчайзі отримують від франчайзерів: кращі ціни та підвищену
комісію з туристичного продукту; загальнонаціональні та регіональні рекламні
кампанії, які проводить центральний офіс, спільні рекламні кампанії з
партнерами, іміджеву рекламу (TV, радіо, зовнішня реклама, каталоги,
брошури, журнали тощо), BTL активності (спонсорство), Digital- маркетинг
(SMS-розсилки,

e-mail

розсилки,

соціальні

мережі),

участь

у

всіх

маркетингових програмах в рамках мережі, допомогу у плануванні, розробці та
організації рекламних активностей, дизайнерську підтримку, безкоштовну POSпродукція протягом усього франчайзингового партнерства; майстер-класи,
семінари та тренінги спрямовані на підвищення кваліфікаційного рівня знань
агентів із залученням провідних фахівців управлінських, кадрових та
юридичних питань; тестування і атестацію персоналу; допомогу в підборі
персоналу; методичні посібники з техніки навчання та правил роботи в мережі;
можливість участі в он-лайн вебінарах, семінарах; участь в інформаційних
турах; індивідуальну бонусну програму для менеджерів франчайзі; пріоритетну
обробку заявок у високий сезон.
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У той же час, туристичне агентство, яке вступає до франчайзингової
мережі знижує, а подекуди і втрачає, самостійність та незалежність
оперативних дій. До того ж, вимоги франчайзера до площі, оснащення та
оформлення

внутрішнього

простору

офісу,

корпоративних

стандартів

зовнішніх рекламних носіїв, вступний внесок зумовлюють значні інвестиції, а
сплата роялті, виконання зобов‘язань щодо кількості заброньованих туристів,
першочерговість/ексклюзивність пропозиції продукту франчайзера знижують
привабливість франчайзингової схеми.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ В
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У статті запропоновано методи формування інноваційного туристичного
продукту.
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категорій

(інноваційний туристський продукт, суб'єкт інноваційної діяльності в туризмі,
туристська галузь, туристська організація).
Ключові слова: інноваційна діяльність, екологічний туризм, сталий розвиток
туризму, принципи екологічного туризму, екотуристична діяльність
В сучасних умовах туристичний бізнес України потребує швидкого
розвитку та адаптації до змін. Зміни світового та національного ринку туризму,
які обумовлюють виникнення нових форм взаємодії різних суб‘єктів між собою
і

для

сфери

туризму

є

інноваційними

інституціями;

зменшення

платоспроможності туристичного попиту та зміна в потребах туристів
спонукають до винайдення нових шляхів подолання економічної кризи за
рахунок внесення різних видів інновацій. Сьогодні немає цілісного уявлення
про інноваційний розвиток туризму, не конкретизовано етапи інноваційного
процесу, зміст і структуру інноваційних змін, порядок упровадження
нововведень.
За результатами наукових досліджень існує декілька підходів до
формування об‘єктів інноваційних перетворень. Одні , вважають, що всі види
інновацій можна поділити на продуктові та технологічні [2, с. 63].
Законодавчо до об‘єктів інноваційної діяльності віднесено: інноваційні
програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче
обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва;
механізми формування споживчого ринку і збуту продукту, організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного , комерційного або іншого
характеру,

що

істотно

поліпшують

структуру

і

якість

виробництва,

обслуговування і (або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби їх
видобування і переробки (для виробничих підприємств туристичної сфери:
заклади розміщення, ресторанного і курортного бізнесу та ін.; туристичний
продукт на національному, регіональному рівні; на рівні дестинації , на рівні
туристичного підприємства. Прикладами реалізації таких новацій стали: на
національному рівні проект Forsa (Закарпаття) при фінансовій підтримці фонду
"Евразія" розроблення концепції Закарпатського туристичного шляху (ЗТП); на
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міжнародному
"Стимулювання"

рівні:

проекти

(розвиток

Всесвітньої

інноваційного

туристичної

організації

туристичного

продукту,

маркетингових інновацій), "Зелена економіка" (сталий, гармонійний розвиток
туристичних підприємств), "Еластичність та здатність швидко відновлювати
втрачені сили" (посткризові дії та відновлення економічних показників
туристичного сектору економіки).
За видами та формами пливу інновації поділяються на: інновації, що
формують нові споживчі цінності; нові технологїї ; нова техніка (модернізація
виробництва); базисні та сателітні нововведення, які складають інноваційний
кластер; нові організаційні форми; нові продукти, види туризму, напрями,
маршрути.
За характером та сферами зон управління: виробничі інновації;
управлінські (стратегічні) інновації; інновації в маркетингу; оцінка інноваційної
активності; бенчмаркінг та гудвіл.
Динаміка і масштаби змін, що відбуваються у сфері інноваційної
діяльності

зумовили

необхідність

дослідження,

впорядкування

та

систематизації наукових знань у цій області. Основними напрямками
досліджень в області інновацій та інноваційної діяльності, розглянуті автором у
процесі

аналізу,

є:

-

особливості

розвитку

інноваційної

діяльності

господарюючих суб'єктів різної галузевої приналежності; - проблематика
теоретичних і методологічних аспектів інноваційного розвитку туризму.
Базовими поняттями теорії інновацій, розглядаються дослідниками різних країн
у різні тимчасові періоди, залишаються: інноваційна діяльність, інноваційний
продукт, суб'єкти інноваційної діяльності. Напрями досліджень у сфері
інноваційної діяльності зачіпають діяльність організацій різної галузевої
приналежності. Однак вони в повному обсязі не розкриті в такій сфері
діяльності, як туризм.
Туризм - це унікальна галузь народного господарства, яка відповідно
чинного законодавства створює умови для тимчасового виїзду осіб з місця
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постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи
інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування [1, с.5].
За інформацією Держтуризмкурорту та Державної прикордонної служби
України, протягом І кварталу 2016 р. Україну відвідало понад 2,9 млн.
іноземних туристів. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість
туристів зменшилась на 0,5 млн. осіб. Найбільші потоки туристів до України у
вказаному періоді спостерігалася з сусідніх країн, серед яких: Молдова - 1,1
млн. осіб, Білорусь - 0,4 млн. осіб, Польща - 0,3 млн. осіб.
Також, у І кварталі 2015 р. державний кордон України перетнуло 4,8 млн.
українців, що на 4 відсотки менше ніж у І кварталі 2014 p., коли виїзний
турпотік налічував близько 5 млн. осіб. Країнами найбільш відвідуваними
українськими туристами є Польща, Угорщина, Італія, Словаччина, Румунія,
Німеччина, Єгипет, Туреччина, ОАЕ.
За даними Державної фіскальної служби України суб'єктами туристичної
діяльності у І кварталі 2015 року сплачено податків та зборів до зведеного
бюджету понад 322,4 млн. грн., що на 7,4 млн. грн. менше ніж у аналогічному
періоді 2014 р. [3, с 23].
Як видно, спостерігається зменшення турпотоку як в країну так і з країни.
Але, за останні роки туристична галузь в Україні почала дуже розвиватись і
стала масовим соціально-економічним явищем. її швидкому розвитку сприяло
розширення економічних, наукових і культурних зв'язків між Україною та
іншими державами. Основною проблемою розвитку туризму в Україні є
неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, а також
відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та її регулювання. В
Україні постає проблема в необхідності активізувати потенціал розвитку
туристичної галузі. Вирішення цієї проблеми дасть змогу підвищити зростання
соціально-економічних показників підприємств, регіону та країни загалом, які
будуть

залежати

від

того,

наскільки

успішно

і

раціонально

використовуватимуться рекреаційні ресурси. Тому, дослідження особливостей
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та проблем туристичної галузі в Україні, мають важливе значення для
подальшого розвитку цієї сфери.
При розробці туристського продукту слід дотримуватись головних
принципів.
Насамперед, складається короткий опис туристського продукту, що
представляє собою короткий опис, що включає в себе вимоги, узгоджених з
замовником. Подібний опис має бути реалізований декларованими засобами
приймаючої сторони, тобто безпосереднього виконавцями договору.
Планування

туру

можна

визначити

як

певний

етап

діяльності

туроператора, в результаті якого з абстрактного туристського проекту виростає
безпосередньо сам тур, що представляє собою зіставлений по місцю, часу,
якості, послідовності і вартості набір туристичних послуг різного профілю,
готовий до просування на цільовому ринку.
Перед прийняттям безпосереднього рішення про планування і організації
турів на новому напрямку або в новому сегменті турбізнесу, туроператор
повинен провести попередні маркетингові дослідження. В рамках такого
дослідження виявляються тенденції пропозиції і попит, пріоритети та потреби
споживачів. Дослідження сприяє правильному формуванню турпакета, при
якому стає можливим більш повне задоволення потреб клієнта туроператора.
Перед початком робіт з розробки проекту необхідно провести дослідження
регіонального туристичного ринку. Правильно організоване дослідження
потреб ринку допоможе вибрати цільову аудиторію споживачів, знайти
потрібну нішу для реалізації проекту, а також вірно оцінити його економічні
перспективи.
Розвиток

туристичної

галузі

України

повинен

ґрунтуватись

на

впровадженні інновацій. Основними напрямами інноваційної діяльності в
туризмі є впровадження нових послуг з новими властивостями, зміни в
організації виробництва і споживання традиційних туристичних послуг,
залучення раніше не використаних туристичних ресурсів, виявлення і
використання нових ринків збуту туристичних послуг і товарів.
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Інноваційна діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за
кількома напрямами. Перший напрямок - це випуск нових видів туристичного
продукту. Іншими напрямками є:
- використання нових туристичних ресурсів;
- зміна в організації виробництва і споживання (застосування передових
принципів маркетингу і менеджменту);
- виявлення і використання нових ринків збуту продукції, а також
використання нової техніки і технології.
Саме тому, хотілось зупинитись на випуску нових видів туристичних
продуктів, а саме розвиток екотуризму.
Досліджуючи сутність категорії «екотуризм» (екологічний), варто
зазначити, що він має широке тлумачення.
Туризм екологічний (екотуризм):
1. Організація подорожей з обмеженою кількістю учасників у природні
зони з можливим відвідуванням місць, що представляють культурну цінність та
з метою реалізації різних проектів охорони й раціонального використання
природних ресурсів.
2. Відповідальна подорож у природні зони та області з метою збереження
навколишнього середовища і підтримання добробуту місцевих жителів
(визначення Міжнародної організації екотуризму) [2, с.318].
Основні компоненти екотуризму:
- «пізнання природи», тобто подорожі передбачають наявність елементів
вивчення природи, отримання туристами нових знань та навичок;
- «збереження екосистеми» передбачає відповідну поведінку групи на
маршруті та участь туристів, туроператорів у програмах й заходах щодо
захисту навколишнього середовища;
- «поважання інтересів місцевих жителів» - дотримання місцевих законів
та звичаїв, а також вклад туризму в соціально-економічний розвиток
туристських центрів.
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Мета екотуризму - це отримання нової інформації про природу регіону,
по якому здійснюється подорож, про культурно-етнографічні особливості
регіону подорожі туристів, поліпшення охорони довкілля, економічного
клімату в регіоні і зміна відношення до природи із споживчого на дбайливий.
Популярність турботи про екологію і збереження живої природи у світі
робить екологічний туризм дуже перспективним видом відпочинку і туризму.
Екологічний туризм покликаний запобігти негативній дії людини на природу і
мотивувати туристів і туроператорів до участі в соціально-культурному
розвитку регіонів і охороні природи. Екотуристи подорожують по тих
природних місцях, де збереглася ще дика природа.
Отже, такий регіон в Україні де необхідно розвивати екотуризм - це
Поділля. Це один із найекзотичніших регіонів України, де навіть вибагливий
турист зможе задовольнити свої смаки. Тут і величний Дністер, друга за
довжиною річка в Україні зі своїм неперевершеним каньйоном, і сітка
дивовижних печер, які пам'ятають стародавніх трипільців, і Подільські Товтри,
унікальні

вапнякові

гори,

і

неперевершений

Джуринський

водоспад,

найбільший рівнинний водоспад України, і архітектурні пам'ятки Кам'янецьПодільського і Хотина, що бачили славні сторінки української історії.
На Поділлі можливо об'єднати такі види екотуризму як науковий,
пізнавальний та реакційний туризм.
1. Науковий екотуризм - збір наукових даних в місцях подорожі
(студентські польові практики, наукові експедиції та ін.), які допомагають
розвивати екологічний туризм в тому або іншому регіоні.
2. Пізнавальний екотуризм

- якнайповніше відповідає концепції

екотуризма (етнографічні тури, палеонтологічні тури, фототури).
3. Рекреаційний екотуризм - відпочинок на природі і отримання нових
знань про неї.
Рекреаційний екотуризм буває двох видів:
- активний - частина пригодницького туризму (різні піші, лижні, кінні
походи, спелеотуризм, сходження на гори, подорожі по воді тощо);
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- пасивний - пікніки на природі, відпочинок в палаткових таборах, піші
прогулянки на короткі відстані, риболовля, збір грибів і ягід з дотриманням
принципів екологічної стійкості.
Дослідження показали, що під галуззю туризму слід розуміти сукупність
організацій, діяльність яких суттєво впливає на економічні показники регіону за
рахунок

формування, просування

та реалізації

якісних, унікальних

і

конкурентноздатних туристичних продуктів і послуг [3, с.46].
Автором пропонується використовувати підхід, запропонований проф.
М.Н. Дмитрієвим і доц. М.Н. Забаевой, відображений у підручнику «Економіка
туристичного ринку» згідно з яким туризм розглядається як міжгалузева
діяльність. До суб'єктом туристичної діяльності слід відносити фірми,
організації громадського харчування, засоби розміщення, організації дозвілля,
страхові фірми, компанії, що надають послуги пасажирського транспорту [2, с.
34].
В сучасних умовах для екотуризму стає обовязкови з збереження
природного і культурного спадку, покращення екологічного стану місцевості,
соціального та економічного стану, в яких планується впровадження
екотуризму. Екологічний туризм потребує переорганізації. Екологічний туризм
повинен стати не лише філософією, але й провідною ланкою в економіці
регіону.
За допомогою екотуризму з'являється можливість ближче ознайомитися з
природою регіона та культурною спадщиною населенням, що проживає в
даному регіоні.
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Стан і перспективи розвитку сільського туризму в Україні. В статті
проаналізовано роль сільського туризму для розвитку туристичної індустрії
України. Виділені основні проблеми, вирішення яких покращить результати
діяльності туристичної сфери.
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На фоні бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає
питання про роль України на світовому ринку туристичних послуг. Слід
зазначити, що вона має всі передумови для інтенсивного розвитку туризму,
адже володіє значним туристсько-рекреаційним потенціалом: сприятливими
кліматичними умовами, переважно рівнинним ландшафтом, багатством флори і
фауни, розвиненою мережею транспортних сполучень, культурно-історичними
пам'ятками тощо.
Але, на жаль, на фоні світового туризму, який набирає потужностей
фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. Сьогодні
наші громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що є одним з
найболючіших питань всієї туристичної галузі. Адже туризм, за розрахунками
фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в державну
скарбницю до 4 млрд. дол. [4, с. 248]. Безумовно, що причини такого становища
треба шукати в складній соціально-економічній ситуації в державі, в
невідрегульованості

механізмів

стимулювання

туристичної

індустрії,

відсутності ефективної стратегії розвитку цієї галузі як на національному, так і
регіональному рівнях.
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Актуальність даної теми зумовлена якісно новими підходами до
підвищення конкурентоспроможності сфери сільського туризму, розвитку
агротуризму і соціального розвитку села. Розвиток туризму в нашій країні
особливо актуальний, оскільки саме завдяки йому Україна може поліпшити
соціально-економічну ситуацію. Зважаючи на місце і роль туризму в житті
суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів
розвитку національної культури та економіки. Сьогодні як у світі, так і в
Україні спостерігається тенденція до зростання зацікавленості сільським
відпочинком у формі проживання і проведення вільного часу. Актуальною на
Заході є тема розвитку сільських територій, збереження культурної спадщини
села, пошук додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць.
Функціонування сільського туризму повинно стати цікавим і для України,
оскільки він стимулює не тільки соціально-економічний розвиток сільської
місцевості, покращення комунікаційної структури, а й можливість розвитку
людської індивідуальності.
Наукові дослідження свідчать про те, що сільський туризм здатний
забезпечити економічну та демографічну стабільність у сільській місцевості та
вирішити

соціально-економічні

проблеми.

Проблеми

функціонування

ефективної моделі туристичної сфери сьогодні відображаються в роботах
багатьох вчених-економістів: Заїкіна О., Єфремова М., Долматова Г.,
Окладникова С, Сенина В., Чеботарь Ю. та інших. Водночас, слід відмітити, що
питання побудови конкурентоспроможної на світовому ринку туристичної
галузі, здатної задовольнити попит українських та іноземних туристів та
відпочиваючих, а також формування економічних умов розвитку сільського
туризму, досліджувалися недостатньо.
Основним завданням статті є дослідити передумови розвитку сільського
туризму як форми малого підприємництва, що дасть можливість певною мірою
вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його добробут,
повніше використати природний та історико-культурний потенціал сільської
місцевості.
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Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину,
культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а
також лікувально-рекреаційні ресурси. Водночас гострою проблемою багатьох
сіл

є

зростаючий

надлишок

робочої

сили.

Враховуючи

відсутність

капіталовкладень на створення нових робочих місць у сільській місцевості
України, на загальнодержавному рівні більше уваги варто приділяти тим
галузям, які не потребують для свого розвитку великих коштів. До таких
галузей належить сільський туризм, який давно практикується в Україні.
Сільський туризм на початку XXI ст. – один із найперспективніших видів
відпочинку у Карпатському, Поліському, Подільському, Наддніпрянському
регіонах. Для сільських мешканців України цей вид туризму є найкращим
стимулом для започаткування й розвитку підприємницької діяльності, що дає
додаткові прибутки та підвищує рівень зайнятості членів сільських родин. Крім
цього, діяльність сільських громад з організації агрорекреаційного сервісу
стимулює облаштування сільських осель та благоустрій сільської місцевості,
створює додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів, перетворюється на
вагомий чинник перспективного розвитку сільських територій.
Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в усіх регіонах
України зумовлена такими обставинами:
1. розвиток сільського зеленого туризму стимулює мале підприємництво ,
важливе для оздоровлення економіки аграрних районів країни;
2. регіони України володіють малоосвоєним рекреаційним потенціалом,
що потребує пошуку альтернативних та ефективних стимулів для його
раціонального використання у відпочинково-туристичних цілях;
3. створення та розвиток агрорекреаційного сервісу вирішує низку
напружених соціальних проблем багатьох регіонів, зокрема, масового
безробіття, закордонного заробітчанства, складного соціального клімату тощо;
4. збережена етнокультурна самобутність історичних країв нашої держави
виступає ексклюзивною, міжнародно-туристичною, конкурентною перевагою,
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що дозволить Україні бути серед основних осередків розвитку сільського
туризму в Європі.
Сільський відпочинок в Україні за рахунок збереження етнографічної
самобутності повинен набути національного значення. Адже, він дає поштовх
для відродження й розвитку традиційної культури: народної архітектури,
мистецтва, промислів – усього, що складає місцевий колорит, і, що поряд із
природно-рекреаційними

чинниками,

є

не

менш

привабливим

для

відпочиваючих. Через сільський відпочинок мешканці урбанізованих територій
з масовою культурою мають можливість пізнати справжні українські традиції,
до того ж, етнокультура села репрезентує Україн у світові й приваблює
іноземних туристів. Характерно те, що серед охочих відпочити у сільській
місцевості, є не тільки міські мешканці з невеликими статками, а й заможні
люди. Це пояснюється не лише тим, що такий відпочинок дешевший, а й
бажанням побути далі від міського гаму, позбутися стресів, спричинених
бурхливою урбанізацією. Завдяки зеленому туризму, з одного боку, мешканці
міст отримують здоровий відпочинок за цілком доступними цінами, а з іншого
– селяни мають змогу вигідно реалізувати, безпосередньо, на місці частину
виробленої продукції, розвивати власний бізнес.
Відпочинок у селі може бути цікавим, якщо до нього долучаються
екскурсійні маршрути, які розкривають джерела народної культури та
мистецтва, літератури, української духовності. Це ознайомлення з численними
центрами народних художніх промислів: ткацтва, вишивки, гончарства,
малярства, різьблення по дереву, лозоплетіння. Тому, передумовою успішного
розвитку відпочинку в сільській місцевості є формування ідеології відродження
й розвитку всього спектра традиційної культури, починаючи від форм
господарських занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі
чинники для індивідуального відпочинку в селах України.
Сьогодні дедалі більшу кількість туристів приваблює екзотика сільського
побуту та праці. Традиційним та найцікавішим в організації сільського туризму
виступають:

природознавчий

туризм,
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історико-етнографічний

туризм,

фольктуризм (участь у різноманітних традиційних народних обрядах і
святкуваннях), кінний туризм, велотуризм, водний туризм (спуск на надувних
човнах, плотах, катамаранах), винно-дегустаційний туризм. Господар оселі
повинен пропонувати гостям розмаїття можливостей проведення вільного часу,
використовуючи ресурси довкілля (організація подорожі вихідного дня з
полюванням, рибальством, турів ―народна аптека‖ (збір лікарських трав)
―пасіка‖, туру ―дари лісів‖ (заготівля грибів, ягід), місцеві святкування,
вивчення традицій проведення народних свят тощо.
Сільське населення України здатне отримувати реальні доходи у сфері
сільського туризму від таких видів діяльності, як: облаштування туристичних
маршрутів; експлуатація стоянок для туристів; робота гідом чи екскурсоводом;
транспортне

обслуговування

туристів;

єгерська

діяльність

(полювання,

аматорське та спортивне рибальство); послуги з прокату туристичного
спорядження; послуги з прийому туристів та їх ночівлі; кулінарні послуги;
підготовка культурних програм; народні промисли; виробництво та реалізація
туристам екологічно чистих продуктів харчування. Програми сільського
зеленого туризму можуть також включати спортивні ігри та змагання, народні
танцювальні вечори під запальні мелодії троїстих музик, карнавали, вечорниці,
ворожіння тощо, з безпосередньою участю туристів.
Однак, організація сільського туризму в українських селах обмежується
низкою обставин. Зокрема, подальший розвиток гальмується:
1) політичною та економічною нестабільністю в Україні;
2)

невідповідністю

переважно

ї

більшості

туристичних

закладів

міжнародним стандартам;
3) відсутністю якісної та різнопланової і в достатній кількості друкованої
продукції про місцевість, державні заповідники;
4) недостатністю державної підтримки та комплексного підходу до
рекламування національного туристичного продукту на внутрішньому та
міжнародному ринку туристичних послуг;
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5) відсутністю інноваційних проектів та наукових досліджень з питань
розвитку перспективних видів туризму;
6)

недостатністю

методичної,

організаційної,

інформаційної

та

матеріальної підтримки суб‘єктів підприємництва туристичної галузі з боку
держави;
7) відсутністю цілісної системи державного управління туризмом у
регіонах;
8) незадовільним станом туристичної, сервісної та інформаційної
інфраструктури в зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних
коридорів;
9) недостатністю рівня розвитку інформаційної інфраструктури та ін. [1].
Туристи, які приїжджають відпочити у сільську місцевість, бажають
оглядати красиву природу. І тому, краєвиди села повинні мати привабливий
вигляд, сільська громада має дотримуватися санітарно-гігієнічних умов
проживання, дбати про відсутність сміттєзвалищ, естетичний вигляд будинків,
в улиць, садів, громадських закладів, піклуватись про зелені насадження.
Хоча сільський відпочинок в Україні, зокрема у Карпатському регіоні, має
давню історію, його майбутнє ще остаточно не визначене. На сьогоднішній час
невідомо, чи стане цей вид відпочинку повноправним учасником національного
туристичного ринку, чи можливе збільшення кількості відпочиваючих у
сільських оселях до 15-20% від загальної чисельності туристів, як, наприклад, у
Франції.
Цілком можливо, що за відсутності дієвої державної політики в цій галузі
сільський відпочинок так і залишиться у напівлегальному статусі, без чіткої
організаційної структури, без поставленої на належному рівні інформаційномаркетингової діяльності, як своєрідний додаток до інших напрямків туризму.
Натомість, за оптимістичними науковими прогнозами, сільський туризм, для
прикладу, лише в Карпатському регіоні має сформувати потужний сегмент
ринку і ―контролювати‖ від 35 до 45 % усіх туристичних потоків у цей регіон
[5].
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Міжнародний імідж сільського туризму також неоднозначний. З одного
боку, Україна традиційно сприймається як аграрна країна, одна з європейських
житниць із збереженим сільським укладом життя, багатою культурною
спадщиною, із незнищеною природою та гостинними господарями. З іншого
боку, не приваблюють іноземних туристів відносно низькі стандарти житла і
його недостатня технічна забезпеченість, а також необлаштованість сіл та
досить обмежений вибір дозвілля й можливостей активного відпочинку.
Однак, тенденції останніх років свідчать, що західні країни вбачають
перспективу українського сільського відпочинку і туризму на міжнародному
туристичному ринку. Свідченням цього може бути організаційна й технічна
допомога міжнародних фондів, наприклад, Фонду розвитку Карпатського
єврорегіону, програми TACIS, завдяки якій реалізовані проекти підтримки
сільського відпочинку і туризму в Карпатському регіоні.
В Україні ініціатором поширення ідей розвитку сільського туризму
виступила всеукраїнська Спілка сприяння розвитку сільського зеленого
туризму. За її ініціативою створені й успішно функціонують осередки
сільського туризму у більшості областей України. Спілкою у співпраці з
науковцями і державними органами управління розроблено проект концепції та
розпочато роботу над програмою розвитку сільського туризму в Україні.
Завдяки активній співпраці осередків сільського туризму з місцевими органами
влади та міжнародними фундаціями (наприклад, з фондом "Відродження"),
вивчається та використовується практичний досвід з організації і прийому
відпочиваючих у садибах господарів, проводяться інформаційні рекламні акції
із сільського туризму. Спілка налагодила тісні зв'язки з агротуристичними
організаціями Угорщини, Польщі, Австрії, Франції та широко застосовує їх
досвід.
З усіх закордонних країн для України найбільше значення має досвід,
набутий нашим безпосереднім західним сусідом - Польщею. На аналізі умов і
типових проблем розвитку сільського туризму в цій країні зупинимося дещо
детальніше.
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За даними ВТО, з 1997 р. Польща утримує 5 місце серед найбільш
відвідуваних країн Європи. За даними Польської агенції розвитку туризму,
участь країни у приїжджому туризмі в Європу складає близько 5%, а у
валютних доходах від туризму - близько 4% [3].
Масовий сільський туризм зародився у Польщі на початку 1990-х pp. як
наслідок масштабних соціально-політичних трансформацій у Європі (зміна
економічного режиму в країні, пожвавлення євроінтеграційних процесів,
об'єднання Німеччини, відкриття західного кордону). Впродовж 1990-х pp.
сільський зелений туризм у Польщі перебував у фазі інтенсивного кількісного
та якісного розвитку. Він стимулювався як успіхами ліберальної політики
держави, так і потребами ринку. В сільському туризмі уряд країни вбачає
джерело розвитку для регіонів, які не мають природних ресурсів для розбудови
виробничих галузей економіки. Зазвичай ці регіони депресивні, бідні, бо не
мають основ для промислового розвитку.
Нині у Польщі в розрізі регіонів сільський туризм розвивається дуже
нерівномірно, а саме через: природну диференціацію країни, економічну
нерівномірність розвитку регіонів, історичне минуле, географічне положення
(міра

віддаленості

від

основних

транспортних

комунікацій),

традиції

відпочинку.
Польське законодавство чітко розмежовує основні поняття та принципи
ведення сільського туризму від інших видів туристичних послуг, що надаються
у сільській місцевості, які законодавчо віднесені до підприємницької
діяльності. За польськими законами, надання послуг сільського туризму не
належить до підприємницької діяльності.
Тому прибутки селянських господарств за такі послуги не підлягають
обкладанню податком на додану вартість. Крім того, законодавство передбачає,
також, звільнення доходів від оподаткування, що отримані завдяки наданню
нічліжних послуг агротуристам за таких умов: житловий будинок, в якому
здаються кімнати, належить до сільського господарства; кімнати здаються
туристам, а не сезонним працівникам чи третім особам; кімнати для туристів
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знаходяться у житловому будинку сільської родини, а не в іншій спеціально
пристосованій будівлі для туристів; кількість кімнат, що здаються туристам, не
перевищує п'яти [3].
З 1997 р. Польська федерація сільського туризму "Гостинні господарства"
запровадила нові засади класифікації та категоризації об'єктів сільської
нічліжної бази. Завдяки цій категоризації власники об'єктів для ночівлі почали
пристосовуватись до поставлених вимог, зросла якість запропонованих послуг.
Система категоризації сільської нічліжної бази є добровільною. Садиби, в яких
була проведена категоризація, гарантують високу якість послуг і їх частіше
відвідують гості. До того ж, господар такої оселі отримує право розмістити
свою пропозицію в рекламних матеріалах федерації. Присвоювані категорії
відрізняються кількістю сонечок на знаку федерації - чим вища категорія, то
більше сонечок. Нині можна отримати максимально III категорію, тобто три
сонечка. Сонечка відповідають зіркам, які використовують при категоризації
готелів. Промоційна система польських туристичних господарств також варта
наслідування. У країні щорічно видаються десятки тисяч каталогів та
рекламних буклетів із туристичними послугами, розробленими для всіх
територіальних рівнів воєводств і навіть окремих сіл. Перевагою каталогів є
насичення їх конкретною практичною інформацією: ціни, адреси, категорії та
види осель [7].
Напрацьовані

на

сьогодні

стратегії

розвитку

сільського

туризму,

спрямовані на вирішення соціально-економічних, екологічних і етнокультурних
проблем сільських місцевостей, вимагають чіткого планування на рівні районів
та окремих сільських громад. Важливою частиною планування є ефективне
втілення у життя "пілотних" проектів сільського відпочинку, які здійснюють
обласні Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму.
Отже, стратегічною метою розвитку сільського туризму в Україні є
створення продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного
максимально задовольнити потреби населення країни, забезпечити на цій
основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів
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при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини. Це
стосується насамперед таких привабливих туристсько-рекреаційних зон, як
Автономна Республіка Крим, Волинська, Закарпатська, Запорізька, ІваноФранківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська,
Херсонська, Черкаська, Чернівецька області, місто Київ, де туризм посідає
чільне місце в розвитку економіки.
Україна має всі об‘єктивні передумови для входження в число країн з
високим рівнем розвитку туризму. Протягом останніх років українська
індустрія туризму стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного
продукту. Пріоритетними напрямами державної політики в галузі туризму
мають стати реконструкція, модернізація та будівництво нових туристичних
об‘єктів; підвищення якості та збільшення асортименту туристичних послуг;
створення

умов

для

реалізації

інвестиційних

проектів;

розроблення

інноваційних проектів і проведення наукових досліджень з питань туризму;
залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів для розвитку туристичної
інфраструктури, нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок
розширення в‘їзного та внутрішнього туризму [8].
Сфера туризму підтримує майже 50 суміжних галузей, постійно створює
робочі місця, причому створення одного робочого місця в 20 разів дешевше,
ніж у промисловості. Один турист дає роботу 10 особам [2, с. 349].
Cільський туризм, багатий на освітньо-пізнавальні туристичні маршрути,
зможе запобігти безробіттю на селі. А сільський господар, отримавши прибуток
у цій сфері діяльності, щоб забезпечити привабливість своєї садиби, вкладе
кошти у підвищення рівня комунальних та побутових умов проживання. Згодом
певну частку прибутків селянин сплачуватиме до місцевого бюджету саме для
цільового використання на впорядкування, роботу транспорту, зв‘язку тощо.
Створення системних і комплексних передумов для розвитку сільського
туризму, поліпшення функціональної та технічної якості складових
національного та регіональних туристичних продуктів повинні стати
пріоритетами забезпечення сталого розвитку нашо ї держави в цілому та
вагомою складовою у вирішенні питань підвищення рівня життя населення.
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Україна має вагомі об'єктивні передумови, щоб увійти до найрозвиненіших у
туристичному відношенні країн світу. Для нашої держави розвиток туризму
може стати засобом покращення фінансового становища держави і можливістю
підняти престиж на міжнародній арені.
Таким чином, розробка науково обґрунтованої концепції розвитку
туризму, на наш погляд, стане одним з пріоритетних напрямів розвитку
економіки держави, важливим джерелом наповнення бюджету, створення
нових робочих місць та соціального розвитку держави. За таких умов Україна
може стати привабливою туристичною країною, а туризм сприятиме:
1) відродженню національної культури та народних ремесел, формування
національної свідомості;
2) збереженню та відновленню унікальних природних та історикокультурних ресурсів, історичних місць України;
3) розвитку малого та середнього підприємництва у сфері обслуговування
та розширення тимчасової зайнятості в сільській місцевості;
4) підвищенню зацікавленості подорожуючих до історії рідного краю, до
вивчення культурних цінностей українського народу тощо.
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УДК 338.48.(045)
А.С. Шпачинська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЛАНУВАННЯ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИСИЧНОГО БІЗНЕСУ
У статті проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід планування
розвитку туристичних центрів у міжнародному аспекті та запропоновано
основний підхід до організації процесу планування розвитку туристичних
центрів, дано рекомендації щодо основного змісту стратегічного плану.
Розглянуто сучасний організаційний механізм функціонування міжнародного
туризму, у межах якого визначено необхідні умови для його ефективного
планування.
Ключові слова: туризм, міжнародний туризм, планування міжнародного
тризму.
Для багатьох старовинних міст у світі, саме туризм є одним з найбільш
реальних джерел економічного зростання. Розвиток туризму та підвищення
попиту на туристичні послуги у міжнародних туристичних центрах не тільки
вирішує завдання збереження історико-культурної спадщини, але і стимулює
створення

робочих

місць,

додаткового

ринку

для

товарів

місцевого

виробництва, забезпечує приріст податків то бюджетів територіальних громад,
підвищує ділову активність населення. Розуміння цього спонукає місцеві
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органи самоврядування та територіальні громади до пошуку свого місця на
туристичному ринку у світі. Важливим інструментом розвитку туристичних
центрів у світі є ефективна система міжнародного планування розвитку
туристичної індустрії загалом.
Процеси ринкової трансформації в економіці України та реформа
бюджетної

децентралізації

спричинили

зміни

умов

функціонування

адміністративно-територіальних одиниць, розширення їх самостійності, повну
відповідальність за результати діяльності. Джерелами підвищеної складності
управління є високий ступінь нестабільності і невизначеності зовнішнього
середовища, зростання конкуренції, нестача фінансових ресурсів тощо. В таких
умовах концентрування зусиль місцевої влади на формуванні програм розвитку
туризму за допомогою прийомів і методів оперативного управління, і
відповідно, короткострокового планування є недостатньою. Як свідчить
світовий досвід, у часи постійних змін для забезпечення не лише виживання
території, але і посилення її конкурентних позицій на ринку необхідно, щоб
місцева влада розробляла стратегічні плани економічного розвитку, що є одним
з найбільш передових методів муніципального управління. Саме стратегічне
планування дозволяє створювати умови для перспективного розвитку,
допомагає приймати поточні рішення з орієнтацією на довгострокові цілі.
Сьогодні планування розвитку туристичних центрів в Україні все частіше
застосовується на практиці. Проте існує багато невирішених теоретикометодологічних, правових, організаційних питань та практичних проблем
використання методів стратегічного планування враховуючи міжнародний
досвід. Тому доцільно узагальнити прогресивний вітчизняний та зарубіжний
досвід стратегічного планування розвитку туризму та окремих туристичних
центрів, що відповідно зумовлює актуальність нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і результатів. Стратегічне планування є
відносно новою сферою наукових досліджень в Україні. Окремі складові
стратегічного планування у міжнародному туризмі та окремі підходи до нього
досліджували вітчизняні та закордоні вчені, зокрема: Ю. Бойко-Бойчук, М.
Дутковські, М. Новаковські Б. Жихаревич та інших. Проте, окремі положення
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комплексу планування у міжнародному туризмі залишаються ще недостатньо
обґрунтованими та дослідженими.
Постановка задач. Метою наукової статті є дослідження основних підходів
до планування розвитку туризму у міжнародній практиці, зокрема планування
розвитку туристичних центрів.
Виклад основного матеріалу. Туристичний центр - це місце відпочинку
туриста, яке об'єднує всі його рекреаційні можливості: природні, культурноісторичні, екологічні, етнічні, соціально-демографічні, інфраструктури. Цей
елемент туристичного пакету належить до обов'язкових, оскільки без об‘єкта
інтересу неможливо організувати подорож.
Відповідно до територіальної структури туристичного ринку, яку пропонує
О.О. Любіцева, туристичні центри – це міські поселення середньої та великої
чисельності (до 100 тис. чол.), що характеризуються наявністю стійкого
масового споживчого ринку з структурно диференційованим попитом та
нестійким нестандартним ринком, який формується під впливом пропозиції
[1, с.51].
Слід відмітити, що на даний часістотно розширилась і урізноманітнилась
суб‘єктна структура міжнародного ринку туристських послуг, яка проявляється
в багатократному зростанні чисельності туристів, вагомих змінах статевовікової, професійної, національно-етнічної та соціальної структури. У
туристських

потоках

майжеусіхпровіднихкраїнпереважаютьпредставникисередньогокласу: від 40% у
Нідерландах до 59% в Італії, туристи з невисокимстатком – Франція (36%),
Італія (31%), представникивищогокласу – ізНімеччини (43%), Нідерландів
(41%), Великобританії (37%) [5, c.65].
Близько 2/3 доходівсвітового ринку туризму отримуютьрозвиненікраїни і
1/3 - країни з економікою, щорозвивається. (рис.1) [6]

374

Рис.1. Динаміка структур світового ринку туристичних послуг у
вартісному вираженні
Тобто

частка

економічнорозвинених

країн

у

структурі

у

вартісномувираженнізначнобільшечасткикраїн, щорозвиваються, щосвідчить
про більшийдохідвід одного туриста у розвиненихкраїнах у середньому на 78 %
у 2015 р., цеозначає, щовартістьвідпочинку в розвиненихкраїнахдорожча,ніж у
країнах, щорозвиваються. Наведемо особливості планування міжнародного
туризму на даному етапі з позиції розроблення стратегічних планів розвитку
туристичних центрів враховуючи досвід окремих країн.
На основі дослідженого досвіду стратегічного планування розвитку
туризмуу міжнародній практиці можна виділити три основні підходи до
розроблення стратегічних планів розвитку туристичних центрів.
Перший підхід полягає в тому, що міська політика в деяких секторах
економіки, включаючи і туризм, часто не виробляється індивідуально, а
інтегрується в політику інших секторів економіки. Міста включають в свої
економічні стратегії плани розвитку туризму (наприклад, Антверпен, СанктПетербург, Псков). Необхідність вирішення проблем туризму в загальному
контексті соціально-економічного розвитку міста обумовлюється низкою
причин.
По-перше,

туристичні

підприємства

є

невід‘ємною

частиною

господарської і соціальної системи територіального утворення. На розвиток
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економіки туризму помітно впливають стан кредитно-грошової системи, рівень
розвитку суміжних народно-господарських галузей, сфери послуг загалом
тощо.
По-друге, розвиток туріндустрії вимагає концентрації значних фінансових
засобів і в багатьох випадках передбачає наявність великої кількості учасників
як на стадії формування інвестиційного портфелю, будівництва, реконструкції,
так і на стадії функціонування підприємства.
По-третє, як показує практика, найбільш високі результати в плані
окупності вкладеного капіталу досягаються при можливості формування
конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту, що передбачає
наявність розвинутої супутньої інфраструктури і спеціалізацію на усіх стадіях
виробництва і реалізації туристичних послуг.
Другий підхід ґрунтується на тому, що території, що характеризуються
високою туристичною привабливістю та розвинутим туристичним сектором,
розробляють самостійні стратегії розвитку туризму. Цей підхід є доцільним за
умови обґрунтування того, що розвиток туризму сприятиме динамічному і
збалансованому розвитку територіальних одиниць, оскільки стратегічний план
– це документ, скерований на головне ( в даному випадку – це розвиток
туристичної галузі) для підвищення конкурентоспроможності відповідних
територій.
Третій підхід враховує, що особливою рисою туризму є те, що часто місця,
привабливі для туристів, знаходяться в межах більш як однієї адміністративної
одиниці. Тому необхідна їх співпраця. Така співпраця може передбачати
спільну технічну інфраструктуру (водопостачання та відведення стічних вод,
дороги,

телекомунікації

тощо).

Розвиток

туризму

також

передбачає

координацію дій місцевої влади з державною адміністрацією на рівні району і
вище. Зміцнення такої співпраці суттєво збільшить можливості для розвитку
туризму. Американські дослідники Девід Л. Едгеллаі Р. ТодцаХеніша
вважають, що «світовий туризм.... вимагає більш тісного співробітництва на
місцевому і регіональному рівнях, щоб підвищити якість туристичного
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продукту, зробивши його конкурентоспроможним на світовому рівні...»[3, с.1 ].
Організація процесу планування розвитку туристичних центрів. Туризм за
своїми

основними

характеристиками

не

має

будь-яких

принципових

відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому всі істотні
положення сучасного менеджменту, зокрема і стратегічного планування
можуть бути повною мірою застосовані і в туризмі.
Сьогодні, із накопиченням практичного досвіду стратегічного планування,
виявляються розходження в підходах стосовно форм і методів розроблення
стратегічних планів.
Виходячи з досвіду, накопиченого за кордоном, доцільно організувати
процес економічного розвитку адміністративних підрозділів відразу на трьох
рівнях (партнерський підхід до процесу стратегічного планування).
По-перше, для координації роботи підрозділів адміністрації з поточного
оперативного планування міського господарства створюється структура в
складі адміністрації. Наприклад, в Санкт-Петербурзі – це Генеральна Рада
Стратегічного плану. Ця структура займається також реалізацією цільових
муніципальних програм, накреслених стратегічним планом.
По-друге,

рекомендується

організувати

роботу

окремої

комісії

з

планування економічного розвитку на загальноміському рівні. Внаслідок
консолідуючого характеру економічної стратегії її розроблення вимагає
створення Комісії з планування економічного розвитку. Така комісія, як
правило, складається з представників різних груп інтересів – приватних
підприємців, асоціацій підприємців і банків, некомерційних, релігійних,
громадських організацій і місцевої адміністрації.
По-третє, для розвитку стратегічного плану територіального утворення і
організації підготовки цільових програм, які реалізують економічну стратегію,
створюється Агентство економічного розвитку як самостійна, незалежна від
адміністрації і приватного бізнесу організація[3,с.2].
Як показує практика, дуже часто використовують експертний підхід до
процесу стратегічного планування. Він передбачає залучення спеціалістів
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ззовні. Незалежність їх позиції дозволяє об‘єктивно оцінити інтереси,
можливості і об‘єднати діяльність муніципальної влади, державних органів
влади і приватного підприємництва. Якість самого плану може в такому
випадку суттєво зрости. Недоліком такого підходу може бути недостатнє
знання експертами специфіки, ментальності громади. Експертний підхід був
застосований при розробленні Стратегії розвитку туризму у Львові .
Розробником стратегії і консультантом є Міністерство Великобританії у
справах міжнародного розвитку (ММР), місцевими партнерами проекту є
департамент економічної політики та ресурсів Львівської міської ради та
правління Фонду розвитку туризму у Львові. ММР можна розглядати як модель
за своїм юридичним статусом некомерційної організації і за напрямками
роботи. По-перше, воно виконує функції методичного центру для розроблення
стратегії економічного розвитку. По-друге, розробляє пакет конкретних
програм, які реалізують стратегічний план. По-третє, є виконавцем низки
накреслених програмами заходів, а також організатором, який залучає
виконавців за іншими програмами, тобто, по суті, виконує основні функції
організації,

яка

займається

плануванням

муніципального

економічного

розвитку. Як свідчить практика, для потреб координації діяльності, що має за
мету розвиток туризму, в місті необхідно створити Туристичну агенцію (раду)
як самостійну, незалежну від адміністрації і приватного бізнесу організацію.
Наприклад, у Львові – це ЛАРТ. Такий орган відповідатиме за ряд принципових
напрямків Стратегічного плану та виконання низки запланованих заходів.
Можна визначити такі основні завдання таких структур:
– промоція туристичного центру, його переваг та продуктів;
– активне залучення іноземних та вітчизняних інвесторів;
– підтримка малого бізнесу;
– сприяння розвитку туристичної інфраструктури тощо.
По суті, туристична агенція буде забезпечувати партнерство між
державним та приватним секторами, зокрема ефективну співпрацю місцевих
органів самоврядування та приватного туристичного сектора, захищаючи
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бізнесові інтереси комерційних туристичних організацій з тим, щоб на практиці
управляти процесом розвитку місцевої туристичної галузі та розвивати
туристичну діяльність і перспективні ініціативи у місті. Крім того, у Львові
ЛАРТ створила і керує роботою Туристично-інформаційного центру (ТІЦ),
який надає професійні інформаційні послуги туристам та туристичним
організаціям.
ЛАРТ є громадською організацією, її засновниками є туристичні фірми,
готелі, страхові компанії міста. Основні джерела фінансування діяльності
асоціації – внески її членів, міжнародні гранти (TAСIS, фонд «Євразія» тощо),
фінансова допомога з боку Львівської міської ради. [3,с.6].
Вивчення стратегічних планів розвитку туризму в містах Львів, СанктПетербург

(Росія),

Стришув

(Польща)

засвідчує,

що

основний

зміст

стратегічного плану становлять визначення головної цілі розвитку (місії)
територіального

утворення

на даному етапі;

формулювання

основних

стратегічних напрямків досягнення головної цілі; деталізація цілей у межах
стратегічних напрямів; виокремлення конкретних заходів (планів робіт) з
реалізації вибраних стратегій з оцінками затрат і ефекту, термінів виконання та
визначенням учасників заходів.
Польські експерти використовують маркетингові стратегії як засіб
розвитку туристичної моделі певної території, регіону.
Важливим в плані стратегії розвитку є проведення моніторингу
туристичних потоків, тобто вивчення потенційних покупців туристичних
продуктів, які пропонуються даним туристичним центром. Враховуючи мету
подорожі, тривалість перебування та відпочинку, місця походження туристів, а
також доступності та привабливості туристичного центру, визначають
стратегічні сегменти ринку. На основі отриманих даних визначають ємність
ринку [3,с.2]. Доцільніше, на нашу думку, аналізувати конкретні туристичні
ринки. Місцева влада, підприємства туристичного сектору мають реально
оцінювати конкурентні можливості міста, конкретного туристичного продукту і
орієнтуватися в конкурентному середовищі, виходячи зі своїми туристичними
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продуктами на регіональний, національний чи глобальний ринок.
Висновки. Найбільш прийнятним підходом до організації процесу
стратегічного планування розвитку туристичного центру є партнерський, що
передбачає створення структури в складі адміністрації, комісії з планування
економічного розвитку на загальноміському рівні і агентства з економічного
розвитку як самостійної, незалежної від адміністрації і приватного бізнесу
організації. Цей підхід забезпечує участь у плануванні та погодження інтересів
влади, представників туристичного бізнесу, громадських організацій, а
формулювання основних напрямів, введення до плану конкретних заходів
повинно здійснюватися на основі повного консенсусу зацікавлених сторін.
Проте, оскільки наші спеціалісти часто не володіють методиками розроблення
та реалізації стратегічних планів, доцільно скористатися послугами зовнішніх
експертів.

Організація

усіх

етапів

стратегічного

планування

розвитку

туристичного центру напряму залежить від його величини. Великі (наприклад,
Санкт-Петербург) та середні (Львів) туристичні центри є поліфункціональними,
тобто пропонують багато туристичних продуктів, наприклад, від пізнавального
до ділового туризму. Малі туристичні центри (наприклад, муніципалітет
Стришув) є монофункціональними, тобто пропонують, як правило, один-два
туристичні продукти. Стратегічне планування розвитку великих туристичних
центрів відбувається в більших масштабах, ніж, наприклад, в малих, і потребує
застосування іншого підходу як до процесу організації стратегічного плану, так
і на етапі методичного підходу і виявлення напрямів пріоритетного розвитку,
формування

організаційних

структур

стратегічного

плану,

проведення

аналітичних робіт з діагностики і постановки цілей розвитку, впровадження і
моніторингу стратегічного плану розвитку туристичного центру.
При розробці системи планування розвитку міжнародних туристичних
центрів необхідно здійснити наступні заходи:
- покращення планування туристичних маршрутів, турів, удосконалення
програм обслуговування;
- застосування економічних методів господарювання з метою підвищення
якості обслуговування туристів, агентів та контрагентів;
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- організація процесів надання послуг і виконання програм
обслуговування;
- систематичне планування та проведення аудиту якості надання
туристичних послуг.
На етапі визначення конкурентних можливостей і формулювання
конкретних напрямів, цілей, заходів доцільно виділяти туристичні ринки, які
пов‘язані з наявними туристичними ресурсами, об‘єктами тощо, та оцінювати
їх стратегічну важливість для територіальних утворень з врахуванням
сучасного стану та очікуваних змін у попиті, пропозиції та
конкурентоспроможності в майбутньому.
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Д.А. Щабельська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУТИК-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ
У даній науковій статті надані перспективи розвитку бутік-готелів, зокрема
їх місце на ринку України на сьогоднішній день, контингент споживачів, на які
розраховані готелі, переваги проживання у порівнянні із звичайними готелями.
Наведено приклади бутік-готелів різної категорії в Україні та світі визначено
основні проблеми та перспективи розвитку.
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конкурентоспроможність, попит на сервіс, рентабельність.
Готельне господарство є однією з найбільш високорентабельних галузей
світової економіки та України в тому числі. Для успішної, прибуткової справи
необхідно обрати та спланувати правильну стратегію роботи підприємства,
запровадити інновації, тобто вдосконалити продукти і послуги гостинності,
розвивати маркетинг, застосовувати нові інформаційні технології, які зміцнять
імідж організації. На сьогоднішній день, коли конкуренція на ринку готельних
послуг стрімко зростає, багато підприємств шукають нові шляхи розвитку для
свого бізнесу. [1, с. 212]
В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним з найбільш
привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не
буває нижчою за 40%, при цьому, досягаючи в "туристичних" зонах відмітки
100%. Щодо України, то на думку спеціалістів, до 1997 року оператори ринку
працювали в досить непоганих умовах: наявність не дуже вимогливих до рівня
сервісу платоспроможних клієнтів дозволяла досягати рентабельності 50%.
Саме у цей період у країні з`явилось чимало нових приватних готелів та
ресторанів, а старі "гравці" могли повністю реконструювати власні фонди.
Сьогоднішня ситуація докорінно відрізняється. Вибагливість клієнтів щодо
рівня сервісу, конкуренція між гравцями та несприятлива економічна ситуація
змінили правила гри у готельно-ресторанному бізнесі на суворіші [2, с. 12-14].
На сучасному світовому ринку готельні ланцюги захоплюють основну
частку туристів, тому що такі імена як Hilton, Sheraton,с Hyatt, Radisson, Rixos
можуть гарантувати споживачам високий рівень послуг, хоча деяким гостям
таких готелів з часом набридає однаковий інтер‘єр, монотонність
обслуговування та цінова політика даних закладів. Особливо молодий сегмент
туристів у віці 25-45 років віддають перевагу ексклюзивним бутік - готелям.
Тому, можна зробити висновок, що дана тема є актуальною для дослідження на
сьогоднішній день. [3, с. 224-228]
Дослідженню проблем розвитку готельно-ресторанної справа приділена
велика увага вітчизняних фахівців таких як О.Борисова, Г.Круль, М.Мальська,
О.Шаповалова, О.Головко, В. Новіков. Більшість з них розглядають розвиток
готельної справи з точки зору стратегії, та розділяють об‘єкти готельного
бізнесу на окремі сегменти. Аналіз сучасного розвитку готельної справи,
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зокрема, бутік – готелів потребує детальнішого дослідження у вітчизняній
літературі.
Готельний бізнес є одним із найдинамічніших у розвитку галузей у світі, і
оскільки загальна кількість готелів надзвичайно велика, потрібно залучати
гостей незвичними способами, бути конкурентоспроможним. Саме такими є
бутік – готелі.
Метою роботи є: дослідження розвитку бутік-готелів в Україні та
порівняння зі світовою тенденцією розвитку даного виду готелів.
Викладення основного матеріалу: широкого розвитку даний напрям у
сфері гостинності набув у 1984 році, коли, зробивши зі старого маленького
нью-йоркського готелю унікальний «бутік-готель» «Morgans» відчинив двері
знаменитий готельєр і сучасна ікона ринку бутік-готелів Ян Шрегер. Минуло
більше двох десятиліть відтоді, як Ян Шрагер сформулював концепцію
дизайнерського готелю і ввів це поняття в історію гостинності. Бутік готель –
це готель невеликого розміру, місткістю від до 10 до 100 номерів, виконаний в
унікальному дизайні.[5]
З тих пір стало популярним відкривати бутік-готелі, і на сьогодні вони є в
таким величезних містах як Нью-Йорк, Сідней, Париж, Лос-Анджелес.[6]
Будівлі

бутік-готелів,

як

правило,

є

архітектурними

історичними

пам‘ятками і знаходяться в престижній частині міста. Вони відрізняються від
звичайних готелів не лише дизайнерським оформленням, але й високим
сервісом та індивідуальним підходом до кожного гостя. Відвідувачами бутікготелів найчастіше є зірки, бізнесмени, відомі заможні люди, тому концепція
бутік-готелів направлена саме на неповторність, щоб кожний гість відчув себе
унікальним. Дуже важливою рисою бутік-готелю є конфіденційність - саме
тому публічні люди віддають перевагу цим готелям. Якщо на територію
звичайного готелю, як правило, може зайти будь-яка людина, то бутік-готель
буде під пильним доглядом охоронців.
Головною перевагою бутік-готелів є дотримання балансу між особистою
свободою і забезпеченням комфортного перебування в готелі, рівнем сервісу і
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безпеки. Серед інших переваг можна відзначити гарантовану якість, незалежно
від категорії готелю і його зірковості. Бутік-готель не обов‘язково має бути
дорогим та недоступним для любителів бюджетного відпочинку.
Тенденція розвитку бутік-готелів – це своєрідна відповідь на потреби
туристів в отриманні не тільки комфортного проживання і високого сервісу, але
й задля незабутніх відчуттів та нових емоційних вражень.[4, с. 27-33]
В європейських містах вони є на кожний смак. Наприклад, готель
Schlosshotel знаходиться у Берліні, побудований в колишньому особняку
відомого німецького юриста і мецената Вальтера фон Панвіца, оформлений в
аристократичному антикварному стилі часів Імператорської Германії. Зовсім
інший – готель The Night Hotel – розташований у Нью-Йорку, виконаний в
гламурному стилі, в чорно-білих тонах з елементами готичного та стилю ардеко. Kirini Oia Santorini – знаходиться на однойменному острові Санторіні у
Греції – «острові весіль», тому і побудований у відповідному стилі: в
білосніжних тонах, з видами на море і вулкан, що в сумі навіює романтичний
настрій і атмосферу. На думку експертів, число «бутік-готелів» збільшиться
втричі в найближчі десять років.
За офіційними даними, на відкриття бутік-готелю знадобиться мінімум 500
тисяч доларів [7]. Рентабельність бізнесу складатиме 20 %. Вкладені кошти
окупляться через 7 років. У готельному бізнесі багато залежить від
менеджменту та маркетингу. При хороших умовах заповненність номерів сягає
70 %, що є високим показником для бутік-готелю. Такі заклади, як правило,
масово не рекламуються. Найкраща реклама для них – Інтернет, рекомендації
своїх постояльців, які є, найчастіше, постійними.
Українська асоціація зіркових готелів визначає бутік-готелі як особливі зі
ставкою на ексклюзив, що мають безліч дивовижних особливостей, наприклад
– кімнати мають не номери, а назви, меблі групуються за кольорами, за кожним
номером закріплюється окремий персонал, який присвячує увагу лише одному
туристу, адже основною метою бутік-готелів є персоніфікація цілодобового
сервісу для своїх клієнтів. [8]
В Україні бутік-готелі не знайшли поки що великої популярності. В нашій
країні нараховується близько 30 бутік-готелів, особливо в таких містах як
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Одеса, Харків, Донецьк, Київ, Львів. В більшості випадків це індивідуальні
невеликі проекти, розташовані в рамках існуючих будівель, які пропонують
туристам житло, послуги різної категорії, за гнучкими цінами в залежності від
зірковості, якості готелю. Як правило, серед додаткових послуг у бутік-готелях
пропонується Wi-Fi, конференц – зала, фітнес – центр, цілодобове прибирання
номерів, room-service та т. ін.. Низький попит в нашій країні характеризується
високою вартістю номерів, тому основною часткою туристів в бутік-готелях є
іноземці.
Характеристику бутік-готелів України по найкращим відгукам у 2016 році
надано у таблиці 1.
Таблиця 1
Характиристика бутік-готелів в Україні
Назва
готелю

«Фредерік
Котлен»

Місце
розташування

м. Одеса, пр.
Некрасова 7

м. Київ,
«11 Mirrors» вул.Б.Хмельницо
го 34а

Кільість
номерів

Ціна
грн./доб
у

*
Додаткові послуги

17

24508300

4*

49

6500

5*

«Вінтаж»

м. Львів, вул.
Сербська 11

29

1490 –
4000

4*

«Міракс»

м. Харків, вул.
Данилевського
30

10

2000 –
5500

4*

«Фонтуш»

м. ІваноФранківськ, вул.
В.Чорновола 84

14

440 1150

3+*

- конференц-зала
- обмін валют
- бізнес-центр
- парковка
- пральня
- медичний центр
- магазин
- сауна
- Wi-Fi
- трансфер
- доставка їжі
-парковка
- Wi-Fi
- парковка
- винний погреб
- добове обслуговування
номерів
- Wi-Fi
- цілодобове
обслуговування номерів
- прибирання номерів
-конференц – зала
-парковка
-ресторан

Як бачимо, з п ‘ яти розглянутих бутік – готелів на ринку України
переважають готелі 4*.
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Спільною характеристикою бутік – готелів є розміщення недалеко від
центру або у центрі міста, що є дуже зручним для туристичного відвідування.
Більшість з них пропонують стандартні послуги готелів як Wi-Fi, прибирання
номерів, парковка, але такі послуги як наявність винного погребу, цілодобове
обслуговування номерів, пральня, доставка їжі та бізнес – центр не є
притаманними послугами для звичайних готелів..
За назвами даних готелів стає зрозуміло, що «Фредерік Котлен»,
«Фонтуш», «Вінтаж» - це історичні терміни, імена ,які надають готелю
відповідної атмосфери.
Готель «Фонтуш» у Івано-Франківську пропонує найдешевшу ціну на
проживання – 440 грн. і це доводить, що послугами бутік – готелів можуть
користуватися не лише ВІП – туристи, а й середньостатистичні українці.
Висновки: на сучасному етапі розвитку готельного господарства достойну
конкуренцію мережевим готелям може скласти готелі формату «бутік», які
завдяки своїй унікальності привертають до себе значні потоки туристів, які з
часом

набувають

статусу

постійних

відвідувачів,

які

в

свою

чергу

рекомендують такі готелі своїм знайомим.
Мала місткість та висока рентабельність вказує на перспективу розвитку в
Україні даного сегменту готельного господарства.
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В.О. Щуровський
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОГОТЕЛІВ
У статті викладено сучасний стан розвитку агротуризму в Україні, його
проблематика та шляхи покращення ситуації, розкрите теперішнє становище
агроготелів та подальші перспективи їх розвитку.
Ключові слова: сільський туризм, зелений туризм, екотуризм, агротуризм,
агроготель, рекреація, село.
В останні десятиріччя у світі все більшого визнання і прихильності набуває
концепція

багатофункціонального

розвитку

сільської

місцевості

та

диверсифікації виробничої діяльності і послуг в агробізнесі. Її сутність полягає
у необхідності забезпечення належних умов для розвитку села та сільського
способу життя у декількох напрямах. При цьому особлива увага звертається на
невиробничу діяльність, оскільки виключно аграрне виробництво не може
забезпечити гармонійного довкілля та матеріальних благ сільським мешканцям.
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Важливим напрямом реалізації такої стратегії є розвиток сільського та
аграрного туризму. Крім того, він забезпечує підвищення рівня зайнятості
сільських

жителів,

зростання

трудового

потенціалу

села,

розбудову

благоустрою сільських населених пунктів.
Для

задоволення

таких

потреб

Україна

має

надзвичайно

великі

туристично-рекреаційні можливості. Майже п'ятнадцять відсотків території це
курорти, зони відпочинку, гірські та приморські ландшафти, придніпровські
зелені зони де прекрасне здорове повітря, чисті ріки, гори, місцевості, де
збережені національні традиції, фольклор, музеї, церкви та інші прекрасні
архітектурні пам'ятки. Історично склалися більше 500 населених пунктів, які
мають унікальну історико-культурну спадщину. Охороняється державою біля
30 національних і регіональних парків та садиб відомих діячів української
культури. Визначними є лікувальні ресурси - більш ніж 400 джерел
мінеральних вод та понад 100 родовищ цілющих грязей, велика кількість яких є
унікальними не тільки для України, але й для Європи.
Значна частина цих ресурсів зосереджена в межах сільської місцевості,
площа якої становить 69,3 % території країни, та в межах лісових угідь, площа
яких складає 17,2 %. В селах України нараховується 6,3 млн житлових
будинків, з яких 98 % перебувають у приватній власності.
Середньорічна кількість працездатного населення, що мешкає в селах,
становить 6,4 млн осіб, з них більше 0,5 млн офіційно зареєстровані як
безробітні, 3 млн осіб відносяться до категорії незайнятого населення[5, с. 102103].
В Україні сільський зелений туризм, екотуризм та аграрний туризм є
одним із пріоритетних напрямів забезпечення комплексного розвитку сільських
територій, диверсифікації аграрного виробництва. У своєму функціонуванні він
орієнтується насамперед на регіони України, де існують відповідні рекреаційні
ресурси та соціально-економічна потреба у цьому виді господарювання. Але на
сьогодні, на жаль, цей напрям економіки сільськогосподарських підприємств,
аграрної сфери, сільської місцевості розвинутий недостатньо.
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В нинішніх розвиток туристичної діяльності на базі аграрних підприємств з
використанням феноменів самобутності побуту, народних традицій і промислів,
етнокультурних особливостей сільської місцевості, сільського способу життя
набуває все більшого економічного та практичного значення.
Агротуризм - це частина більш загального поняття сільський туризм, де
сільське домогосподарство (агрооселя) виступає як база для туриста.
Агротуризм має дещо спільне з екотуризмом, а саме відповідає критеріям
екологічності. Проте агротуризм має іншу мету - він пропонує перебування в
аграрному підприємстві (фермерському господарстві) й агрооселі і вивчення
сільського способу життєдіяльності, або просто відпочинок у мальовничій
місцевості, тоді як екотуризм зосереджений на активному вивченні природи і,
найчастіше, активних подорожах[5, с. 101].
Основними ризиками, що перешкоджають розвитку туристичних послуг
особистих господарств, є:
- висока залежність туристичної сфери від погодних умов;
- більшість агроосель працюють без оформлення;
- недооцінка місцевою владою та населенням значення пам'яток історії та
культури як туристичного ресурсу;
-

недостатня

кількість

відпрацьованих

туристичних

маршрутів

з

презентабельними та культурними об'єктами;
-

відсутність

організаційних,

психологічних

і

та

інших

навичок

туристичного бізнесу у сільського населення;
- неузгодженість цін на агротуристичні послуги однакової якості;
- брак у брендах туристичних установ, якісних орієнтирів, категоризації як
бази порівняння та ін.;
- відсутність початкового капіталу та пільгового механізму кредитування
для потенційних підприємців у сфері аграрного туризму;
- високі податки і відсутність податкових пільг.
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Актуальним сьогодні для правової підтримки сільського туризму є
формування організаційно-господарського механізму його функціонування та
державної підтримки у вирішенні таких питань:
- прийняття нормативних документів, які регулюватимуть діяльність
різних форм сільського туризму;
- здійснення заходів щодо підтримки та просування сільського туризму на
внутрішньому та зовнішньому туристичному ринку;
- забезпечення організаційної й матеріальної підтримки з боку держави
нового виду послуг на селі - сільського туризму та агротуризму[5, с. 104-105].
Якщо належно задіяти багатство матеріальної і духовної культури України,
в сільському зеленому туризмі позитивний результат не забариться. А саме зросте добробут сільської родини, диверсифікуються доходи сільського
населення, зменшиться міграція з сільської місцевості, розшириться спектр
туристичних послуг в Україні, збільшаться надходження до місцевих бюджетів,
підвищиться конкурентоспроможність й привабливість, зростуть обсяги
внутрішніх і зовнішніх інвестицій до сільських регіонів, збільшиться кількість
робочих місць в галузях прямо або опосередковано пов'язаних з сільським та
агротуризмом; молодь зокрема жінки, інші категорії громадян започаткують
власну справу в сфері агротуризму.
Але щоб закріпити такі позитивні тенденції і надати відчутний поштовх
розвитку сільського туризму потрібно вирішити низку невідкладних завдань.
Це перш за все розробити методичну нормативно-правову базу щодо
визначення організаційних умов надання послуг з сільського зеленого туризму
в межах особистого селянського господарства; надати методичні рекомендації з
добровільної

категоризації

житла,

передбаченого

для

розміщення

відпочиваючих; впровадити систему пільгового довгострокового кредитування
сільського населення на розвиток сільського туризму; сформувати пропозиції
щодо елементів фірмового стилю для ідентифікації українського сільського
туризму; створити інформаційні засоби та технології з даними щодо клієнтської
бази та інформуванням клієнтів про пропозиції з послуг відпочинку в селі;
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створити державну інституцію для просування за кордоном в'їзного туризму в
Україну в цілому, в тому числі сільського зеленого туризму; організувати
підготовку профільних фахівців, навчання й перекваліфікацію сільських
господарів, незайнятого сільського населення для роботи в секторі сільського
зеленого туризму та інше.
В Україні основні сегменти потенційних споживачів послуг сільського
зеленого туризму утворюють: мешканці промислових центрів, справжні
городяни, шанувальники українських народних традицій та люди з малим і
середнім достатком.
Міжнародний імідж сільського відпочинку також неоднозначний. З одного
боку, Україна традиційно сприймається як аграрна країна, одна з європейських
житниць із збереженим сільським укладом життя, багатою культурною
спадщиною, з незнищенною природою та гостинними господарями. З іншого
боку, не приваблює іноземних туристів відносно низький стандарт житла і його
недостатня технічна забезпеченість, а також необлаштованість сіл та досить
обмежений вибір дозвілля й можливостей активного відпочинку.
Однак тенденції останніх років свідчать, що західні країни бачать
перспективу українського сільського відпочинку й туризму на міжнародному
туристичному ринку. Свідченням цього може бути організаційна й технічна
допомога міжнародних фондів. [5, с. 108].
Разом із тим, ще не до кінця визначений міжнародний попит. Приїзду
іноземців з інших країн перешкоджає відсутність знання господарями
іноземних мов. Це явище добре ілюструє дослідження, яке свідчить що 20 %
господарів не знали жодної іноземної мови, при цьому абсолютно незрозумілий
рівень знань інших господарів, які вказали, що володіють іноземними мовами.
Інші дослідження свідчать, що серед потенційних клієнтів для відпочинку в
українському селі є шанувальники "сентиментального" туризму, особливо
українська діаспора США й Канади, аматори етнографічного та екологічного
туризму.
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З огляду на ці реалії, необхідно проводити навчання власників агроосель
прийомам обслуговування та іноземним мовам. Це найсуттєвіша проблема, яка
стоїть нині на перешкоді виходу сільського зеленого туризму України на
міжнародний ринок. У цьому аспекті важливим є також налагодження тіснішої
взаємовигідної співпраці з туристичними фірмами, які можуть сприяти
активізації руху іноземних туристів у села з метою короткотривалого
відпочинку, ознайомлення з традиціями, участі у фестивалях і
сільськогосподарських роботах. Але якщо власники агроосель, сільських
громад не зроблять зустрічних кроків щодо облаштування житла, забезпечення
його санітарно-гігієнічного стандарту, благоустрою села, упорядкування
привабливих місць, то відпочинок на сільських територіях регіону не
зрушиться з місця.
Досі залишаються невирішеними питання із впровадження системи
підготовки профільних фахівців, навчання і перекваліфікації сільських
господарів, незайнятого сільського населення. В Україні не працює жодна стала
група тренерів, яка б на постійній основі здійснювала профільне повне
консультування, супровід та навчання зацікавлених осіб. Натомість, маємо
значну кількість господарів, які працюють, не маючи спеціальних навичок,
"інтуїтивно". Необхідно також проводити навчання власників агроосель
прийомам обслуговування та іноземним мовам. Тому досі маємо таку сумну
статистику: в польських, словацьких і румунських Карпатах щорічно
відпочиває на один-два порядки більше західноєвропейських зелених туристів,
ніж в Українських Карпатах. Для закордонного туриста важливо, наскільки
легальною в Україні є форма надання відпочинкових послуг сільським
туризмом, хто відповідає за якість прийому, через кого можна організувати
поїздку.
Стратегічною метою розвитку сільського зеленого туризму в Україні є
створення конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках
національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити
потреби як наших співвітчизників, так і іноземців. А також розширення
внутрішнього туризму та постійне зростання обсягів в'їзного туризму,
забезпечення комплексного розвитку рекреаційних територій та туристичних
центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів їх населення.
Безумовним чинником успішного розвитку сільського туризму є реклама та
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інформаційні видання, які дозволять стати сільському зеленому туризму
потужним чинником відродження села і економіки в цілому.
Для того, щоб систематизувати окреслене коло проблем та переваг
розвитку сільського зеленого туризму в Україні, на основі узагальнення
значного масиву фактичної інформації здійснено SWОТ-аналіз стану цього
виду діяльності.
Проведений аналіз дав змогу об'єктивно оцінити можливості розвитку
цього виду туризму та розробити ефективні заходи щодо упередження
можливих проблем. Розгляд сильних сторін дає підстави науково визначити
потенційні можливості України та розробити ефективну стратегію щодо
їхнього подальшого зміцнення. Здійснений SWОТ-аналіз сільського туризму
дає підстави для таких узагальнень.
Таблиця 1
Фактори, що
впливають на
розвиток
діяльності
підприємтсва

Позитивні:

Негативні:

Зовнішні (на які
Внутрішні (на які
підприємство не може
підприємство може впливати)
вплинути)

SWOT аналіз підприємств сільського та агротуризму

Сильні сторони:
- Переважно чисте та безпечне
довкілля
- Гарні краєвиди, багаті флора та
фауна
- Багатство історико-культурних
памяток
- Велика кількість операторів, що
можуть займатися прийманням
населення
- Гостинність населення
Можливості:
- Розвиток агротуризму
покращить добробут селян,
збільшивши їх доходи, що
можуть сприяти розвитку галузі
- Збільшення зайнятості в регіоні
- Приїзд іноземних туристів
змусить краще піклуватись про
історичі пам‘ятки

Слабкі сторони:
- Низька якість бази розміщення
- Можливі проблеми з
водопостачанням
- Відсутність системи резервування
місць
- Незнання господарями іноземних
мов
- Можлива недосконала
інфраструктура
Перешкоди:
- Рівень злочинності в регіоні
- Політичний імідж держави

За результатами проведеного SWOT-аналізу, рекомендується організаціям,
що займаються розвитком сільського зеленого туризму в нашій державі
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провести уніфіковану категоризацію відпочинкових осель, розробити заходи
(передусім анімаційні) для збільшення тривалості перебування відпочиваючих
у сільських оселях, розробити централізовану систему резервування місць.
Сільський туризм, за визнанням експертів Всесвітньої туристичної
організації (UNWTO), є одним з секторів туристичної індустрії, що динамічно
зростають, бо ідеї охорони навколишнього середовища, популярні серед
західної цивілізації, охопили й індустрію туризму. Внаслідок цього серед
масових туристів виник попит на види туризму, альтернативні масовому, - так
звані, зелені подорожі. За офіційними статистичними даними ВТО, зелені
подорожі на сьогодні займають від 7 до 20 % у загальному обсязі турпоїздок.
Основними умовами задля задоволення попиту на сільський туризм є наявність
ресурсів та розвинена мережа спеціалізованих закладів розміщення або
агроготелів [1, с. 51].
Для висвітлення даного питання перш за все необхідно дати визначення
таким термінам, як «агроготель» та «агрорекреаційні ресурси».
Згідно з ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та
визначення» агроготель – це готель, розташований у сільській місцевості, який
має умови для сільськогосподарської діяльності під час відпочинку [2].
Агрорекреаційні ресурси (ресурси сільського зеленого туризму) – це об‘єкти та
явища природного та антропогенного походження, які можна використовувати
з метою відпочинку, оздоровлення і туризму у сільській місцевості кількісно
обмеженого контингенту людей у фіксований час з допомогою наявних
матеріальних можливостей [3, с. 39].
Соціологічні дослідження експертів Європейської федерації фермерського
й сільського туризму (European Federation for Farm and Village Tourism),
виявили, що зі 100 % туристів, які скористалися подорожами сільського
туризму, 35,2 % вибрали його як «втечу» від напруженого ритму міського
життя та занурення в неквапний сільський побут; 20,2 % - через можливість
поєднати відпочинок з активними самодіяльними подорожами (пішохідними в
гори, автомобільними регіоном з метою знайомства з його історико394

культурною спадщиною); 17,3 % визнали, що основною спонукою їхньої
подорожі виступало прагнення відпочинку на природі й спілкування зі світом
живого; 10,4 % - з метою відпочинку всією родиною; 5 % – з метою занять
спортивним туризмом і використання для цього дешевшої нічліжної бази; 11,9
% - з іншими пріоритетними цілями [4, с. 77].
Отже, необхідною умовою розвитку сільського туризму є розробка пакета
різнобічних пропозицій стосовно проведення дозвілля у сільському середовищі
поза

межами

самого

агроготелю.

Власники

агроготелів

зобов‘язані

усвідомлювати відповідальність, яку вони беруть на себе при організації
відпочинку в своїх оселях. Адже неякісне обслуговування здатне назавжди
відвернути клієнта від бажання відпочивати в селі.
Підводячи підсумки слід зазначити, що сільський туризм і агротуризм
знаходиться в Україні на етапі становлення, а отже і відповідні засоби
розміщення (агроготелі).
Необхідним та досить актуальним для закріплення на ринку туристичних
послуг України є вивчення та використання світового досвіду з організації
діяльності готелів такої спеціалізації у обслуговуванні туристів. Необхідно
регулярно проводити тренінги для господарів агроосель та сільських
працівників, задіяних в агротуристичному сервісі, розробити пілотажні
проекти, які дадуть змогу наочно продемонструвати користь від сільського
зеленого туризму для різних сільських громад та накопичити досвід, створити
інформаційні центри у великих містах, які б займалися збором і оперативним
поновленням інформації про власників агроосель, атракційні місця, стан
заповненості наявних агроосель, кон'юнктуру цін та іншої інформації,
необхідної для туристів.
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ, ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ,
ПРАВОВИЙ, ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ
УДК 347.77
Р.Р. Грицина
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ПІРАТСЬКИХ ПАРТІЙ В
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
У статті розглядається динаміка становлення та розвитку Піратських
партій на прикладі європейських країн. Проведений аналіз сучасного стану
світового піратського руху, чисельності піратських партій в міжнародних
організаціях.
Ключові слова: піратство, інтелектуальна власність, авторські права,
суміжні права, піратські партії.
Охорона прав інтелектуальної власності є необхідною для забезпечення
власників авторськими правами на певний об‘єкт. Проте, високі ціни на
ліцензійну продукцію, посилення відповідальності за піратські дії, обмеження
державою поширення об‘єктів авторського права та суміжних прав в мережі
Інтернет тощо, стали каталізатором розвитку руху, спрямованого на захист прав
на інформацію та вільний доступ до культурних цінностей. Посилена охорона
прав інтелектуальної власності призводить до обмеженості, часом, навіть,
дискримінації використання певних продуктів інтелектуальної діяльності
людства, до збідніння «банку знань» людства. Як наслідок таких процесів
піратство набуває все більших масштабів. Основною причиною такого
поширення піратства у країнах є неплатоспроможність населення, адже ціни на
піратські продукти у десятки разів нижчі за ціни, які встановлюють
правоволодільці; навіть у розвинених країнах, коли споживач опиняється перед
вибором: «платити чи ні», обирається, здебільшого, другий варіант.
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Масове

поширення

піратства

зумовило

необхідність

легального

представлення їхніх інтересів, організації їхньої діяльності. Видом такої
організації виступають піратські партії, які діють легально на законодавчому
рівні з метою просування своїх положень та захисту інтересів. На сьогодні,
піратські партії мають своє представництво у Європарламенті та парламентах
провідних краї світу.
Метою статті є дослідження динаміки розвитку піратських партій, розгляд
їхніх основних положень, аналіз діяльності піратських партій.
Проблемні питання визначення піратства та його ознак досліджувалися в
працях

Н.П. Бааджи,

В.С. Дроб‘язко,

А.А. Кетрарь,

А.В. Кирилюк,

О.О. Мазіної, Д.Д. Позової, Ю.Ю. Симонян, І.М. Сопілки, О.І. Харитонової,
В.П. Чеботарьова, О.О. Штефан та інші.
Термін піратство був вперше використаний у 1603 році, пізніше у 1879
році англійським поетом Лордом Альфредом Теннісоном у передмові до його
поеми «Історія кохання», де Лорд Теннісон скаржився на розповсюджені
випадки незаконного використання окремих фрагментів його твору. Приблизно
в той самий час цей термін знайшов своє закріплення в офіційних документах
[6].
Ознаками піратства є: завдання значної шкоди інтересам авторів та (або)
правоволодільців;

здійснення

шляхом

використання

(опублікування,

відтворення, ввезення на митну територію країни, вивезення з митної території
ккраїни та поширення) об‘єктів авторського права і суміжних прав; наявність
мети отримання прибутку або іншої вигоди (у тому числі морального
характеру) [2, с. 8].
Об‘єктом піратства є виключні права автора, а предметом слід вважати
примірники творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм,
відеограм і програм організацій мовлення, які стають внаслідок порушення
прав авторів на них контрафактними. Завдана шкода полягає у порушенні
виключних прав правоволодільця, обмеженні його можливості розпоряджатися
цими правами. Матеріальна шкода може бути й не завдана (наприклад, при
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припиненні правопорушення завдяки зусиллям правоохоронців), однак вона
частіше виникає і полягає, зазвичай, у неотриманні прибутків та доходів, на які
розраховував автор (правоволоділець). Протиправне поводження порушника
полягає в його активних діях. Це може бути опублікування, відтворення,
ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і
розповсюдження

контрафактних

примірників

творів

(у

тому

числі

комп‘ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій
мовлення. При цьому піратство може полягати як у здійсненні якоїсь однієї з
цих дій, так і у вчиненні їх сукупності [10, с. 234].
Грігор‘янц Г. виділяє сновні види піратства залежно від: сфери прав, на які
посягає (піратство в сфері авторського права; піратство в сфері суміжних прав);
об‘єкта, який неправомірно використовується (аудіопіратство, відеопіратство,
піратство літературних творів, піратство програмного забезпечення, піратство
комп‘ютерних ігор); рівня техніки, яка використовується, звичайне піратство –
розповсюдження піратської продукції шляхом копіювання на матеріальні носії;
піратство в мережі Інтернет [2, с. 8].
Необхідно виокремити таку специфічну рису піратства, як можливість
пристосування до умов технічного, законодавчого та суспільного розвитку. З
появою нових пристроїв та носіїв піратство трансформувалося у технічно
досконале правопорушення, з‘явилися нові можливості обходу засобів охорони,
які використовують автори та правоволодільці з метою недопущення
порушення авторських і суміжних прав.
Піратська партія – політична партія, головною метою якої є реформа
законодавства в сфері інтелектуальної власності, патентів і авторського права.
Представники піратських партій усього світу виступають за вільний обмін
інформацією та неприпустимість його переслідування за законом, а також за
недоторканність приватного життя.
Піратські партії існують приблизно в 33 країнах світу. Вони співпрацюють
відповідно до прийнятого «Піратського Інтернаціоналу», який координує
створення національних піратських партій, а також управляє міжнародними
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форумами і списками адресатів. У Європі вони виступають єдиним незалежним
блоком в традиційному ліво-правому напрямку, щоб домагатися своїх цілей
разом з основними партіями [5].
Історія розвитку піратських партій починається зі Швеції, де в 2006 році
було створене перше об‘єднання такого роду у світі, його засновником став
Рікард Фальквінге, який й сформулював основні засади та завдання нового
політичного утворення, які, що цікаво, не були кардинально змінені і на даний
момент. Серед цих завдань:
1) сприяння створенню та розвитку інформаційного суспільства;
2) зміна законодавства у сфері інтелектуальної власності, патентів та
копірайту, в першу чергу з метою вільного, а не комерційного обміну файлами
в Інтернеті;
3) захист права на приватність в Інтернеті та реальному житті [7, с. 272].
Тобто, однією з основних цілей діяльності Піратської партії в Швеції стала
дискримінація копіювання та використання результатів інтелектуальної
діяльності в приватних цілях в Інтернеті.
Основні тези піратської партії в Швеції, на які слід звернути увагу:
- виключні авторські права повинні охороняти тільки комерційну
діяльність, пов‘язану з отриманням прибутку. Будь-які приватні дії приватних
осіб з творами, включаючи простий файлообмін, повинні бути легальними
(наприклад, шляхом розширення рамок нині існуючого застереження про
приватне копіювання);
- необхідно ввести чіткі винятки та обмеження для можливості створення
реміксів і подібних їм об‘єктів. По суті, права цитування для аудіо- та
відеотворів повинні бути аналогічні режиму цитування для текстів;
- обхід технічних засобів захисту творів (DRM), які обмежують легальне їх
використання, не може бути незаконним, а питання про обмеження прав
споживачів у сфері технологій DRM має бути вирішено на законодавчому рівні;
- авторські права повинні бути збережені в повному обсязі при
комерційному використанні творів, але сьогоднішній строк захисту авторських
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прав – 70 років після смерті автора – абсурдний (в Республіці Білорусь це строк
становить 50 років після смерті автора). Слід скоротити цей термін до
прийнятного як для інвесторів, так і для суспільства. Пропонується термін в 20
років з моменту виходу твору в світ
- повинна бути гарантована мережева нейтральність [3, с. 154].
Шведська «Партія піратів», створена у 2006 році, гостро поставила
питання про невідповідність існуючого законодавства реаліям інформаційної
епохи, передусім у сфері інтелектуальної власності, патентів і копірайта.
Головна її ідея полягала в тому, що обмеження інформаційного обігу з боку
держави і великих корпорацій обмежують громадянські права, гальмують
розвиток суспільства і придушують його творчий потенціал. З другого боку,
державна бюрократія і великий бізнес застосовують інформаційні технології
для контролю громадянського суспільства і зміцнення своєї влади [9].
Для просування своїх ідей активісти вільного інформаційного обміну
використали бренд «піратів» як символ волі та реальної демократії. Творчий
підхід, чітка організація, орієнтація на молоде покоління і швидкі комунікації
за допомогою Інтернету привели до вибухового зростання партії та її впливу.
Шведський досвід надихнув активістів з інших країн світу, які почали й
собі створювати піратські партії. Їх підтримали не тільки учасники
файлообмінних мереж і прихильники вільного поширення знань, а й шукачі
цивілізаційної альтернативи, яких не задовольняє існуюча маразматична
система.
Згідно опитування, яке було проведено газетою Aftonbladet більшість
населення підтримала створення цієї партії, проте свої перші вибори новачки
програли набравши в результаті 0,63% голосів виборців. Після цього вони
почали підготовку до наступних виборів до Європарламенту, які були назначені
на 2009 рік. Пірати змінили стратегію, зробивши ставку на молодь - було
створено молодіжне крило партії під назвою Молоді Пірати (шв. Ung Pirat), яке
на даний момент є найбільшою молодіжною організацією в країні. Саме
підтримка з боку молодих людей, які в переважній більшості є активними
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користувачами Інтернету, була однією з основних причин успіху на виборах до
Європарламенту, де пірати отримали 2 місця пропорційно до 7,1 % голосів
виборців. Логічним продовженням було б попадання цієї партії до Ріксдагу
(Парламенту Швеції), проте на виборах 2010 році їх чекало велике
розчарування, третя за кількістю членів партія в країні отримала лише 0,65%
голосів , що можна вважати провалом [8].
В вересні 2006 року за прикладом шведської піратської партії була
створена Піратська партія Німеччини. Основні завдання були приблизно
однакові зі шведським старшим братом, проте було додано пункт про сприяння
вільному розповсюдженню знань та вільній культурі, що було позитивно
сприйнято активною молоддю та інтелектуалами.
З 2006 року Піратська партія Німеччини починає участь у виборах всіх
рівнів від регіональних до федеральних, в результаті чого на даний момент
вони мають 163 місця в міських радах по всій країні, а на загальнофедеральних
виборах забрали 2% голосів, що для Німеччини, як найбільшої за населенням
країни ЄС є відчутним успіхом. Проте справжнім тріумфом німецьких піратів
стали вибори у Ландтаг Берліну, де вони отримали 8,9% голосів, що дорівнює
15 місцям в місцевому Парламенті. Цей успіх можна вважати передвісником
нових настроїв та тенденцій в політичному житті Німеччини, та в світі загалом
[7, с. 273].
Подібний успіх Піратської партії Німеччини не є типовим для інших
європейських країн. Найбільш значимим успіхом Піратських партій в Європі є
вибори до Європарламенту (2009): Піратська партія Швеції набрала 7,1 %
голосів, що забезпечило їй одне місце в Європарламенті. Після підписання у
листопаді 2009 року країнами учасницями ЄС Лісабонського договору
шведська Піратська партія отримала ще одне місце в Європарламенті. Значно
скромнішими є успіхи Піратських партій на національному рівні:
- на парламентських виборах 17 вересня 2006 року Піратська партія Швеції
отримала 0,63 % голосів. У 2010 році Піратська партія так само не пройшла до
Риксдагу (шведського парламенту), проте отримала 0,65 % голосів (практично
повторивши результат 2006 року);
402

- в Іспанії на місцевих виборах у травні 2011 року Піратська партія
Каталонії отримала два місця до муніципальної ради (11,66 % голосів у місті
Sant Fruitós);
- у березні 2011 року Піратська партія Швейцарії отримала 0,8 % голосів у
місцевих виборах у Лозанні, а у квітні вона набрала 0,56 % голосів на виборах у
Цюриху;
- під час виборів до Парламенту Великобританії у 2011 році Піратська
партія набрала 0,34 % голосів;
- на парламентських виборах у Фінляндії (2011 рік) – 0,51 % голосів;
- Піратська партія Чеської Республіки під час виборів у травні 2010 року
набрала 0,8 % голосів. У березні 2011 року за результатами місцевих виборів
вона отримала 0,75 % голосів у м. Кладно [4].
У 2016 році На парламентських виборах в Ісландії, що відбулися
напередодні, Піратська партія посіла третє місце з 14,5% голосів виборців.
«Пірати» отримали 9 місць в парламенті. Досі Партія піратів була представлена
в законодавчому органі Ісландії лише трьома депутатами, отримавши на
парламентських виборах 2013 року 5,1% голосів виборців.
Піратська партія Ісландії є частиною глобального руху за реформу
авторського права в мережі, який був започаткований у 2006 році у Швеції.
Партія не позиціонує себе як права чи ліва, виступаючи за пряму демократію,
громадянські права, прозорість і публічний доступ до інформації. Заснована у
2012 році Біргіттою Йонсдоттір спільно з іншими інтернет-активістами Ісландії.
Зазначимо, 2011 році Піратська партія Німеччини за результатами екзитполів пройшла до Палати депутатів Берліну. У 2009 році «пірати» вперше
отримали місце в німецькому Бундестазі [1].
Піратська

партія

України

–

реформаторське

суспільно-політичне

об‘єднання в Україні, що було засновано в рамках міжнародного руху за
реформу прав інтелектуальної власності та свободу слова. Наразі зареєстрована
як громадська організація «Українське піратське співтовариство». Входить до
складу Інтернаціоналу Піратських Партій.
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Нині партії піратів розглядаються як легальні політичні організації
інформаційної (постіндустріальної) доби. По-суті, це перші у світі політичні
представництва зародків нової цивілізації. Зазвичай вони не блокуються з
«правими» і «лівими» партіями, проте взаємодіють з організаціями екологічної
спрямованості.
Прагнучи звільнитися від контролю старої цивілізації, піратський рух
виступає за свободу слова і реальну демократію, недоторканість приватного
життя, демонополізацію, прозорість держави, розвиток вільного Інтернету,
альтернативну енергетику і захист довкілля.
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УДК 173.1 (045)
К.Г. Малюта
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВСТУПУ У ШЛЮБ СУЧАСНОЇ
МОЛОДІ
У

статті

розглядається

проблема

шлюбних

мотивів.

Наведено

і

проаналізовано результати дослідження мотивації вступу в шлюб сучасної
молоді. Розкрито значення любові як провідного мотиву вступу в шлюб.
Ключові слова: шлюбні мотиви, любов, шлюб,контракт, вигода.
Період розбудови незалежної України, перехід та адаптація до ринкової
економіки, кардинальна зміна ідеології нанесли відбиток у всі сфери людського
буття, у тому числі і на свідомість та цінності підростаючого покоління.
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Інститут сім‘ї та його значення в суспільстві втратили свої позиції. Про це
свідчить кількість розлучень за період січень-вересень 2015 року, що становить
половину зареєстрованих шлюбів (за даними Державного комітету статистики
України [6] на

242 тис. шлюбів зареєстровано 133 тис. розлучень). Тому

актуальною сьогодні є проблема дослідження мотивації вступу у шлюб,
оскільки

сучасна

молодь

у

своєму

відрізняються від тих, які були

житті

керується

цінностями

що

характерними для попередніх поколінь

соціалістичного суспільства.
Проблеми мотиву та мотивації досліджували В. Вілюнас, С. Каверін, К. Леві,
А. Маслоу, Х. Хекхаузен. В сучасній психології дослідження з проблеми
мотивації вступу у шлюб представлені в працях В. П. Кравця, М. М. Обозова,
Л. Б. Шнейдер та інших. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя
досліджували Т. В. Говорун, І. В. Гребеннікова, С. В. Ковальова, А. Г. Харчева.
Вивченням і вирішенням проблем в уже сформованих сім'ях займалися
Е. Арутюнянц, А. А. Бодальов, В. М. Дружинін, В. Сатір, В. В. Столін,
Е. Г. Ейдеміллер.
У даній статті ставимо перед собою мету дослідити та проаналізувати
мотивацію вступу у шлюб сучасної молоді.
Засадним для розкриття окресленої проблеми є поняття «мотив» та
розкриття сутності шлюбних мотивів. У психологічній науці ХХ ст. поняття
«мотив» тісно пов‘язане з поняттям «потреби» [5, с. 9]. Мотив – це спонукання
до діяльності, які пов‘язані із задоволенням потреб суб‘єкта [3, с. 209]. Потреба
особистості у створенні сім‘ї формується під впливом соціальних та
психологічних факторів. Саме сім‘я забезпечує людині повніший психологофізіологічний комфорт, виконує функції «емоційного захисту». У сім‘ї людина
відчуває свою потрібність і цінність, унікальність і неповторність.
Серед шлюбних мотивів дослідники виділяють три великі групи. Поперше, емоційно-етичні мотиви – це кохання і спільні інтереси. По-друге,
мотиви самореалізації, до яких належать: народження дітей, можливість
тривалого спілкування з іншою людиною, самопізнання, пізнання іншої
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людини і т.п. Мотиви даної групи можуть бути як свідомими, так і
несвідомими. По-третє, мотиви обов‘язку: народження дітей, прагнення
легалізувати інтимні міжособистісні стосунки, порядність, коли шлюб
стимулюється думкою найближчого оточення і відповідальністю перед
близькими людьми. Ці мотиви можуть бути як свідомими, так і несвідомими
[2; с. 18].
Можна виділити такі типи шлюбних мотивів:
- Шлюб на основі кохання. Такі стосунки частіше за все є довготривалими,
рівень задоволеністю ними є значно вищим, ніж в інших випадках.
- Шлюб на основі контрактної системи, коли партнери чітко уявляють та
усвідомлюють, чого чекають від шлюбу, і розраховують на матеріальну
користь. У таких шлюбах емоційна прихильність з часом збільшується,
можливе виникнення кохання. Міра свободи кожного з подружжя ––
максимальна. Але контракт закріплює стосунки, якщо вони абсолютно
формальні, в шлюбних же стосунках контракт швидше підриває, аніж посилює
почуття любові [4].
- Шлюб на основі нечесного контракту, коли партнери намагаються
здобути зі шлюбу користь лише для себе, і цим спричиняють шкоду іншому.
- Шлюб з примусу, коли один з подружжя бере шлюб під тиском іншого або
ж із жалю, або з причини складних життєвих обставин. Відчуття свободи, яке є
необхідним для шлюбу, тут виключене.
- Шлюб, як ритуальне виконання соціально-нормативних установок.
Мотивом вступу у шлюб є установка, що в такому віці усі нормальні люди уже
одружені, тому одруження сприймається як необхідний крок у життя, як і вступ
до школи, університету і т.п. [1, с. 18].
Прийняття рішення про укладення шлюбу визначається всією сукупністю
шлюбних мотивів, але один з них стає провідним. Таким мотивом багато
дослідників вважають кохання .
З метою дослідження мотивацій вступу у шлюб були використані такі
методики:
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- анонімна анкета, що була проведена з метою виявлення провідних мотивів
при вступі до шлюбу сучасної молоді;
- методика «Визначення життєвих цінностей особистості» (П. Н. Іванов,
Е. Ф. Колобов), яка була проведена з метою виявлення життєвих цілей цінностей людини, які розглядаються як мотиви вступу до шлюбу та готовності
до сімейного життя.
Завдання

експериментального

дослідження

полягало

у

перевірці

припущення, за якими мотиви вступу до шлюбу тісно пов'язані з життєвими
орієнтаціями та цінностями сучасної молоді та особистими поглядами на
сімейне життя.
Експериментом

охоплено

150

студентів

Вінницького

торговельно-

економічного інституту Київського торговельно-економічного університету ,
серед яких 87 дівчат та 63 хлопців.
Аналіз результатів показав, що провідним мотивом вступу у шлюб є
кохання – 52 %. Наступним вагомим спонуканням укладення шлюбу є
народження дітей – 34 %. Кохання та бажання народити і виховувати дітей з
великим відривом випереджають такі мотиви як уникнення самотності (6,8 %),
приклад друзів (3,6 %), необхідність узаконити стосунки (3,2 %) та отримання
можливості покращення свого матеріального становища (0,4 %). Така тенденція
характерна як для старших, так і для молодших курсів, як для хлопців, так і для
дівчат. Мотиви вступу у шлюб студентів проілюстровано діаграмою та
опитуванням у соціальній мережі (Рис.1).
кохання, 52 %

народженя дітей, 34 %

уникнення самотності, 6,8 %

3,6% 3,2% 0,4%
6,8%

приклад друзів, 3,6 %
52,0%
34,0%

необхідність узаконити стосунки,
3,2 %
покращення свого матеріального
становища, 0.4 %

Рис.1. Мотивація вступу у шлюб молоді
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Презентативними для розуміння мотивів вступу у шлюб є відповіді
опитуваних на питання «У чому основна цінність шлюбу?». Студенти у першу
чергу цінність шлюбу вбачають у наявності кохання (45 %). Зокрема цінують
шлюб тому, що він дає відчуття потрібності рідним людям (23 %). Менше
значення мають матеріальна забезпеченість (9 %), сексуальне життя (9 %),
можливість виховувати дітей (9 %) та стабільність (5 %). Співвідношення
відповідей відображено на діаграмі (Рис. 2).
наявність кохання, 45 %

9%

5%

9%

відчуття, що комусь потрібний, 23 %

45%

матеріальна забезпеченість, 9 %

9%
статеве життя, 9 %

23%
можливість виховувати дітей, 9 %

матеріальна і емоційна стабільність, 5 %

Рис. 2. У чому основна цінність шлюбу?
Таким чином, результати дослідження свідчать, що для сучасної молоді
провідним мотивом вступу у шлюб є кохання. Воно також є і найбільшою
цінністю подружнього життя. Другим вагомим мотивом створення сім‘ї є
народження та виховання дітей. Хоча за цінністю шлюбу цей мотив
поступається

місцем

потребі

відчувати

себе

потрібним,

потребі

у

приналежності. Мотиви дефіциту рідко є спонуканням до укладення шлюбу.
Простежимо значення кохання для сучасної молоді. На запитання «Що, на
Вашу думку, найбільше відображає сутність кохання?» студенти відповіли
таким чином: «почуття на все життя» (35 %), «турбота і терпеливість» (32 %),
«повна віддача себе і прийняття іншого» (20 %). Решта відповідей
розпорошилися між варіантами «необхідна для продовження роду» – 7 %,
«обмін «я – тобі, ти – мені»» – 3 %, та «звичайна емоція» – 3 %. Розподіл
відповідей проілюстровано діаграмою, яка показана на рис.3. Таким чином, для
сучасної молоді характерно тлумачення кохання швидше як потреба бути
409

коханим або як здатність кохати, аніж як сексуальний потяг. Це свідчить про
велику ймовірність створення стабільних, а якщо пощастить, то і щасливих
благополучних сімей.
почуття на все життя, 35 %

7%

турбота і терпеливість, 32 %

3% 3%
35%

20%

повна віддача себе і прийняття іншого, 20
%
необхідна для продовження роду, 7 %

32%

обмін «я – тобі, ти – мені, 3 %
звичайна емоція, 3 %

Рис.3. Сутність кохання з точки зору студентів
Отже, за результатами дослідження кохання є провідним мотивом одруження
для сучасної молоді. Воно також є і найбільшою цінністю подружнього життя
для студентів. Визнання кохання як основної цінності шлюбу свідчить про
розуміння ними ідеалу сім‘ї, де панує кохання, як почуття на все життя, турбота
і терпеливість, хоча він не був реалізованим у сім‘ї батьків.
Проведене дослідження показує протилежне. Судячи з опитування сучасної
молоді, та порівнявши їх результати із робимо висновок про збереження
тенденції одружуватись, мотивуючи свій вибір коханням. Тому у перспективі
актуальним є дослідження кохання як мотиву вступу у шлюб.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИДИ РИЗИКІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті розглянуто основні види підприємницьких ризиків із розподілом їх на
види, що виникають в процесі функціонування підприємств а внутрішньому та
зовнішніх ринках. Проаналізовано підприємницькі ризики, що виникають в
сучасних умовах виходу вітчизняних підприємств на європейський ринок.
Ключові слова: підприємницька діяльність, ризик, підприємницький ризик,
зовнішньоекономічна діяльність, діяльність підприємства на внутрішньому
ринку.
В сучасних умовах економічної, політичної та соціальної кризи в Україні,
вітчизняні підприємства в процесі здійснення своєї діяльності стикаються із
низкою ризиків. Наявність значної кількості підприємницьких ризиків
перешкоджає сталому розвитку вітчизняних підприємств, удосконаленню та
підвищенню

їх

конкурентоспроможності.

Задля

можливості

уникати

негативного впливу ризиків на результати діяльності підприємств необхідно
розуміти їх специфіку та розрізняти існуючі види ризиків. Тому питання
класифікації підприємницьких ризиків та дослідження особливостей кожного з
їх видів залишаються актуальними для дослідження в сучасних умовах
функціонування підприємств в Україні.
Цілями статті є дослідження основних видів підприємницьких ризиків,
аналіз їх специфіки з метою підвищення результативності діяльності
підприємств.
В сучасній економічній літературі достатньо уваги приділяється
дослідженню

підприємницьких

ризиків.

Проблему

класифікації

підприємницьких ризиків досліджували вітчизняні та іноземні науковці, такі як
Воронкова А.Е., Гейльман В.-Р., Кейнс Дж.М., Кларк Дж.М., Попов О.С., Сей
Ж.Б., Семенова К.Д., Тарасова, К.І., Чернов В.А., Шапкін А.С. та інші.
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Здійснення підприємницької діяльності супроводжується ризиками, що
впливають на її результати, про це говорить саме визначення поняття
підприємницької діяльності – це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та
соціальних результатів та одержання прибутку.
Охарактеризуємо саме поняття «ризик» – в науковій економічній
літературі визначення ризику характеризується ймовірністю настання подій, які
ведуть до зміни рівноважної стійкості соціально-економічних систем в цілому
та підприємств зокрема [2, с.12]. Поняття ризику має різноманітні трактування
в сучасній економічній літературі, що ускладнює вивчення даного явища. Ризик
розглядають як дію, подію, ситуацію, невизначеність, вірогідність. Ризик
можна розглядати як ймовірність відхилення фактичного результату від
очікуваного, як невпевненість у можливому результат або атрибут прийняття
рішення у ситуації невизначеності.
Сучасна економічна наука нараховує велику кількість підходів до
класифікації ризиків. Розглянемо класифікацію підприємницьких ризиків на
внутрішньому та зовнішньому ринку. Підприємницькі ризики, що виникають
при функціонуванні підприємства на внутрішньому ринку розглянемо на
прикладі класифікації К.Д. Семенової, зобразимо на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація підприємницьких ризиків на внутрішньому ринку
[4, c. 462]
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Зважаючи на сучасну складну економічну ситуацію в країні, багато
вітчизняних підприємств переорієнтовують свою діяльність на зовнішні ринки.
В процесі функціонування підприємств на зовнішніх ринках вони стикаються із
низкою

підприємницьких

ризиків.

Розглянемо

основні

види

ризиків,

використовуючи класифікацію А. Свідецької, що передбачає розподіл ризиків
зовнішньоекономічної діяльності за ознаками відношення до договірного
процесу, виду зовнішньоекономічної діяльності та напрямку здійснення
зовнішньоторговельних операцій, що зображено на рис. 2.

Рис. 2. Класифікація підприємницьких ризиків в процесі здійснення
зовнішньоекономічної діяльності [3, c.115]
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У зв‘язку із складною зовнішньополітичною та внутрішньою економічною
ситуацією в Україні суттєво підвищився рівень політичних, валютних та
макроекономічних ризиків у ЗЕД. Водночас внаслідок підписання угоди про
асоціацію між Україною та Європейським союзом перед українськими
виробниками відкриваються нові можливості саме з точки зору посилення
присутності на європейському ринку, але разом із можливостями з‘являються
нові проблеми та ризики, що супроводжують діяльність кожного українського
підприємства на європейському ринку.
Ризики по відношенню до вітчизняних товаровиробників, що виникають у
процесі Європейської інтеграції України та набуття чинності угоди про Зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС (1 січня 2016 року), слід поділити на 2
основних види:
ризики на внутрішньому ринку;
ризики на зовнішньому ринку.
Ризики на внутрішньому ринку, перш за все, пов‘язані із підвищенням
рівня конкуренції, у зв‘язку з виходом європейських товаровиробників на
вітчизняний ринок збуту. Причини виникнення даних ризиків пояснюються
значним конкурентними перевагами великої кількості видів продукції
європейських

підприємств,

що

характеризується

високою

якістю,

інноваційними технологіями. Тому вітчизняним підприємствам необхідно
правильно управляти даними ризиками шляхом покращення якості вітчизняної
продукції, оптимізації витрат, зниження ціни продукції та збереження
конкурентоспроможності на вітчизняному ринку.
Основними ризиками, що виникають при виході підприємства на
європейський ринок є невідповідність продукції вітчизняних товаровиробників
європейським стандартам. Для успішного виходу вітчизняних підприємств на
європейський ринок, необхідно, щоб вітчизняна продукція відповідала
європейським стандартам, підприємство може досягти відповідності шляхом
використання інноваційних технологій у виготовленні продукції, досягнення
необхідного рівня якості, що буде задовольняти потреби європейського ринку.
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Таким

чином,

підприємницький

ризик

–

це

діяльність

суб'єктів

господарювання, пов‘язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого
вибору, в процесі якої є можливість оцінити вірогідність досягнення бажаного
результату, невдачі і відхилення від мети, що містяться у вибраних
альтернативах всіх видів підприємницької діяльності. Класифікація ризиків
диверсифікована, але з позицій підприємницької діяльності найбільш важливим
є поділ їх за видами діяльності. Зважаючи на сучасну складну економічну
ситуацію в Україні, все більше вітчизняних підприємств орієнтуються на
міжнародний ринок, що стимулює виникнення нових ризиків, найбільшими
серед яких сьогодні є валютні та політичні ризики. Тому для успішного
функціонування вітчизняних підприємств вони мають адаптуватися до
мінливих умов сучасності, вчасно виявляти виникнення того чи іншого виду
ризику та управляти ними.
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ВІДТВОРЕННЯ ГРИ СЛІВ У МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ ТРАГЕДІЇ
ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА «ROMEO AND JULIET» В УКРАЇНСЬКИХ
ПЕРЕКЛАДАХ
У статті проаналізовано використання гри слів головними героями трагедії В.
Шекспіра «Ромео і Джульєтта» в українських перекладах. Особливу увагу
зосереджено на чинниках, які впливають на відтворення гри слів, а саме:
ідентифікація гри слів у тексті оригіналу, формально-семантична основа гри
слів та майстерність перекладача.
Ключові слова: гра слів, каламбур, порівняльний аналіз, переклад, методи
перекладу гри слів.
Актуальність дослідження. «Ромео і Джульєтта» (1595) належить до
першого етапу творчості видатного драматурга, коли письменник створює в
основному ліричні комедії. У двох же трагедіях (друга, крім названої,- «Юлій
Цезар»), незважаючи на велику кількість похмурих сцен, перемагає все ж світла
основа, перемогу святкують честь і справедливість.
Вважаємо звернення до питань художнього перекладу актуальним,
оскільки таке дослідження цікаве з точки зору аналізу суто мовних явищ, так і з
точки зору вивчення художніх особливостей першотвору та його перекладів.
Попри велику популярність драми В.Шекспіра та глибоку літературознавчу
інтерпретацію, питання її відтворення загалом, і гри слів зокрема, в українських
перекладах ХІХ– ХХ ст. і досі залишається актуальним.
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Аналіз попередніх досліджень.

Гра слів – це складне мовне явище, у

побудові якого використовуються частини слів, слова, вільні та усталені
словосполучення; одиниці різні, подібні чи одинакові за звучанням та з різним
чи подібним значенням. В різний час до вивчення явища гри слів зверталися у
своїх працях Н.Д. Арутюнова, Л.С. Бархударов, С. Влахов, В.С. Виноградов,
І.Р. Гальперін, Г.Р. Гачечіладзе, В.М. Комісаров, В.В. Коптілов, О.В. Федоров,
С. Флорін, А.Д. Швейцер, А.Д. Шмельов, М.В. та ін.
Метою дослідження є аналіз перекладацьких методів відтворення гри слів
у мовленні головних героїв трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» в
українських перекладах.
Досягнення мети дослідження вимагає реалізації таких завдань:
1. Визначити сутність гри слів та Шекспірової гри слів шляхом
встановлення її головних ознак.
2. Виділити основні функції Шекспірової гри слів.
3. Дослідити процес ідентифікації гри слів у тексті оригіналу.
4. Систематизувати історію рецепції трагедії ―Romeo and Juliet‖ в
українській літературі.
5. Виявити особливості відтворення Шекспірової гри слів в українських
перекладах з огляду на її функції у тексті.
6. Окреслити перекладацькі труднощі, які впливають на адекватне
відтворення гри слів.
Виклад основного матеріалу.

У сучасному мовознавстві існує низка

термінів на позначення досліджуваного стилістичного явища: «гра слів»,
«каламбур», «мовна гра», «словесний дотеп», «словесна гра», «словогра»,
«каламбурна гра словом» (в англомовних працях: «wordplay», «pun», «play on
words», «verbal play», «quibble»), які здебільшого вживаються синонімічно.
Загалом можемо виділити два підходи до дослідження гри слів/каламбуру.
Перший включає праці, в яких ці два поняття не розмежовують, а вживають як
синоніми. Відмітимо, що у більшості таких розвідок перевага надається терміну
«каламбур».
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До другої групи відносяться дослідження, у яких здійснюється спроба
розмежувати поняття «гра слів» та «каламбур». Така протилежна тенденція
починає проявлятися в кінці 70-х та 80-х роках ХХ ст.
Відтворення гри слів – це творчість, адже часто потрібно створити зовсім
нову,

відмінну

від

оригіналу,

двозначність.

Безперечно,

методологія

дослідження повинна обов‘язково включати антропоцентричний підхід із
глибокою увагою до перекладача, його загальної стратегії та майстерності.
Кожен перекладач має своє бачення ієрархії головних ознак ідіостилю
автора.
Від індивідуального ставлення інтерпретатора, яке склалося під впливом
об‘єктивних чи суб‘єктивних мовних та позамовних чинників, залежить
збереження гри слів у цільовому тексті. Перекладач може вважати гру слів
надмірною у певних епізодах твору або, навпаки, домінантною стильовою
ознакою, а тому вилучати її, чи не боятися відходити від оригіналу та
використовувати компенсаційні способи, якщо не вдається зберегти її у
перекладі.
На думку сучасних перекладознавців, «неперекладної гри слів» не існує і
не може існувати, за дуже рідкісними винятками. Це питання, передусім,
пов‘язане з майстерністю перекладача. Для того, щоб виконати переклад
каламбуру/гри слів, необхідне і досконале володіння двома мовами, і
величезний досвід, і загальна культура, але, в першу чергу, почуття гумору,
винахідливість і талант.
В українській літературній полісистемі трагедія існує у перекладах
П. Куліша за редакцією І. Франка (1901) та М. Вороного (1928), В. Мисика
(перекладено у 1932 р., надруковано 1988 р.), А. Гозенпуда (1937), І. Стешенко
(1952), І. Костецького (1957), а також Г. Хоткевича (рукопис).
Українською мовою трагедію вперше переклав П. Куліш. У 1901 р.
Львівське видавництво НТШ надрукувало її за редакцією, з передмовою та
поясненнями І. Франка, який водночас є першим критиком цього перекладу:
«Минаючи деякі відступлення від англійського тексту зазначені нами в нотах,
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мусимо Кулішів переклад сеї трагедії признати незвичайно вдатним і гарним»
[3, с. 155]. Окрім того, І. Франко подає інформацію про історію друку
перекладу цього твору, яка свідчить про його важливість у перекладацькій
творчості П. Куліша: «[…] в часі свого побуту у Львові 1881 р., розпочинаючи
друк перекладеного Шекспіра, Куліш зразу поклав був на першому місці
«Ромео та Джульєтту» і вже надрукував два чи три аркуші сеї трагедії, та
чомусь потім змінив свій план і велів знищити надруковані аркуші, а натомість
дав до друку «Отелло» [3, с. 155].
У 1928 р. «Ромео та Джульєта» виходить за редакцією та з виправленнями
українського поета М. Вороного.
Переклад, виконаний А. Гозенпудом, з‘явився у 1937 р. Він містить
передмову, у якій перекладач розглядає питання датування та перші видання
твору в Англії, його джерела, основну проблематику та образи героїв.
А. Гозенпуд – не тільки перекладач, але і музикознавець, театрознавець,
театральний критик, який захистив кандидатську дисертацію на тему «Шекспір
і музика». Саме тому значну частину передмови присвячено питанням
сценічної історії трагедії, зокрема її музично-сценічному оформленню та
тлумаченню.
У 1952 р. у двотомному виданні творів В. Шекспіра опубліковано переклад
І. Стешенко, який пізніше увійшов до тритомника 1964 р. та

повного

шеститомного видання творів драматурга.
У 1957 р. у Мюнхенському видавництві «На горі» у серії «Світовий театр»
виходить «Ромео і Джульєтта» Ігоря Костецького (Ігоря В‘ячеславовича
Мерзлякова (1913-1983)). Через свою малодоступність переклад майже
невідомий широкому загалу читачів.
У 1988 р. у журналі «Прапор» надруковано переклад «Ромео і Джульєтти»
В. Мисика. Його зроблено ще у 1932 р., але через арешт перекладач не зміг
видати його своєчасно, а потім часу для внесення належних виправлень вже не
вистачило.
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Про актуальність творів В. Шекспіра у ХХІ ст. та невичерпність
інтерпретацій свідчить переклад Ю. Андруховича, який вийшов у 2016 р. у
видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» під назвою «Трагедія Ромео і
Джульєтти».
Українська дослідниця творчості В. Шекспіра О.З. Олексин зазначає , що у
трагедії «Romeo and Juliet» використання гри слів, її частота та тип слугують
засобом змалювання персонажів. Майже всі герої трагедії вдаються до цього
риторичного звороту у мовленні, але з різною частотою: Ромео (33 приклади –
29 відсотків), Меркуціо (23 приклади – 20 відсотків), Джульєтта (10 прикладів –
9 відсотків), Бенволіо (6 прикладів – 5 відсотків), Брат Лоренцо (6 прикладів – 5
відсотків), Самсон (6 прикладів – 5 відсотків), Грегорі (5 прикладів – 4
відсотки), П‘єтро (5 прикладів – 4 відсотки), Капулетті (5 прикладів – 4
відсотки), Мамка (3 приклади – 3 відсотки), інші герої – 2 відсотки і менше.
Зазначені відсотки показують співвідношення кількості гри слів у мовленні
героя із загальним числом гри слів у вибірці (114) [1]. Отже, в ідіолекті Ромео
та Меркуціо гри слів найбільше, а Джульєтта та інші персонажі, як бачимо, у
цьому значно їм поступаються. Оскільки система персонажів є однією з
головних складових будь-якого твору, її відтворення у перекладі набуває
особливої вагомості.
М. Мегуд зазначає, що «Romeo and Juliet» є однією з «найкаламбурніших»
п‘єс драматурга [8, p. 56]. Для побудови цього стилістичного засобу у трагедії
В. Шекспір використовує одиниці різних рівнів: окремі лексеми, вільні та
усталені словосполучення, фразеологізми. Основами гри слів слугують:
полісемія, спільнокореневі лексеми, антонімія, омонімія, паронімія.
Гра слів у трагедії «Romeo and Juliet» – багатофункціональна. Функція
забезпечення семантичних зв‘язків та когерентності тексту поєднує образність
п‘єси у багатому візерунку та дає вихід бурхливим почуттям головних героїв, а
пролептичне друге чи третє значення гри слів загострює драматичну іронію
твору. Однією з найпоширеніших є гумористична функція, оскільки у п‘єсі
трагедійні та ліричні мотиви поєднані із фарсовими. Вона тісно переплетена з
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функціями характеристики персонажів та побудови діалогів. Важливу роль
відіграє маскувальна функція та притаманні саме трагедіям та історичним
хронікам функції побудови риторичних монологів та маніпуляції реакцією
аудиторії, коли гостро драматичні моменти перериваються комедійними
сценами.
Гра слів – один із стилістичних засобів, який В. Шекспір використовує для
вербалізації ключової теми любові на мовному рівні. Відтворення у перекладі
гри слів, яка відповідає за семантичні зв‘язки, а, отже, забезпечує когерентність
тексту, – надзвичайно складне завдання. Перекладачі стикаються з низкою
чинників, які ускладнюють процес перекладу. Така гра слів часто втрачається
ще при читанні тексту перекладачем. Вона здебільшого будується на полісемії
та омонімії без повтору компонентів, які, зважаючи на структурно-семантичні
відмінності між англійською та українською мовами, важко піддаються
відтворенню у цільовій мові, що підтверджує нижче викладений аналіз.
У пролозі В. Шекспір пропонує читачам a tale of star-crossed lovers та The
fearful passage of their death-mark‘d love, де складена лексема death-mark‘d може
означати «destined to die» (приречений померти). Проте, як зазначає М. Мегуд,
якщо розглядати passage (хід подій) також як «подорож», а таке значення
актуалізується лексемою traffic у дванадцятому рядку прологу, то death-marked
набуває іншого значення – «зі смертю як кінцевою метою». Обидва значення
fearful посилюють двозначність висловлювання: значення

frightened робить

закоханих беззахисними та наляканими, але вони водночас сміливі, якщо
розглядати інше значення fearsome, і тут уже глядачі охоплені страхом через їх
вчинки. Ця двозначність на самому початку формулює головну проблему
трагедії – чи її кінець розчаровує, залишаючи відчуття незадоволення, чи,
навпаки, є логічним задовільним завершенням подій; чи головні герої
приречені на загибель, чи самі вирішують померти? М. Мегуд вважає, що
любов Ромео і Джульєтти – це трагічна пристрасть, яка прагне самознищення.
Тому В. Шекспір малює образ «морської подорожі», яка мусить закінчитися
корабельною аварією: ROMEO: Though desperate pilot? Now at once run on / The
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dashing rocks thy seasick weary bark! / Here‘s to my love! [9, p. 186]. Намагаючись
відтворити цей рядок, який є одним із ключових у пролозі, перекладачі одразу
стикаються з неперекладністю гри слів. П. Куліш відтворює лише сему fearsome
- cтрашенні пригоди палкого кохання - і не передає усього багатства гри
значень, зокрема зовсім не зрозуміло, що кохання має трагічний кінець.
Очевидно, це бачив і М. Вороний, тому після його редакції виник дещо інший
варіант перекладу: Всі люті пригоди тієї сумної любови. Сема death з‘являється
у перекладі В. Мисика: Любов, що їм життя розбити має та І. Стешенко: Життя
коротке і сумну любов. Цікаві з мовного погляду підходи А. Гозенпуда: Оце на
смерть роковане кохання, Ігоря Костецького: Любовної пригоди смертний знак
та Ю. Андруховича: Любов і смерть, і фатум, що зборов / Кохання їхнє, які
найближче підійшли до відтворення семантики епітета death-mark‘d love, хоча і
у цих випадках гра слів залишилася недосяжною у перекладі.
Ромео – один з головних героїв трагедії. Характерною для мовлення Ромео
є негумористична гра слів, яка виражає його думки та настрій у певних сценах
трагедії, зокрема в емоційно-напружених ситуаціях. Змушений податись у
вигнання після вбивства Тібальта, він схвильовано запитує брата Лоренцо: and
what says / My conceal‘d lady to our cancell‘d love?. На відміну від попередніх
прикладів ця гра слів не є вертикальною, а розгортається горизонтально,
створюючи гру формами.
З погляду використання гри слів, мовні особистості Джульєтти та Ромео
подібні. Для Джульєтти також притаманне вживання негумористичної
монологічної гри слів, що значно утруднює роботу перекладача, адже
перекладність діалогічної двозначності вища від монологічної. Героїня часто
вдається до горизонтальної гри слів з повтором елементів, однак це зовсім не
означає її автоматичне відтворення в українській мові, що яскраво
проілюстровано у наступних прикладах.
Гра слів Джульєтти має високий ступінь ідентифікації у тексті, оскільки до
гри значень додається гра формами. Проте, різна семантична структура лексем
в англійській та українській мовах може створювати труднощі навіть при
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відтворенні простої двокомпонентної гри слів на основі спільнокореневих
лексем: JULIET: Some say the lark makes sweet division; / This doth not so, for she
divideth us. Іменник division, окрім спільної з дієсловом divide семи separation,
має ще значення variation, modulation, яке актуалізується у першому рядку
висловлювання. Гру слів опущено в усіх перекладах, опублікованих у ХХ ст.:
Що жайворонок любо тягне пісню, / Неправда се: він розлучає нас; Всі
вихваляють жайворонків співи. / Вони жорстокі – розлучають нас; А кажуть –
солодко співає він … / Та це брехня, бо нас він розлучає; А кажуть, жайворон
співає ніжно. / Та лютий він, бо розлучає нас!; А кажуть же, що жайворон
приємний! / Приємний? Він? Що розділяє нас? Лише Ю. Андрухович пропонує
креативне вирішення проблеми. За допомогою спільнокореневих лексем йому
вдається відтворити зміст та форму гри слів оригіналу: Люди кажуть, / Що він
єднає звуки у солодку / Мелодію, але мене з тобою / Роз‘єднує він співом, не
єднає.
Висновки. Отже, гра слів – важливий засіб прямої чи непрямої
характеристики героїв та невід‘ємний компонент їх ідіолекту. Мовні
особистості Ромео та Джульєтти дуже схожі, адже для обох характерна
негумористична гра слів, яка виражає їх думки та настрої у певних сценах
трагедії. Меркуціо ж вживає, передусім, гумористичні каламбури, які
створюють образ кмітливого юнака, що завжди перемагає у словесних дуелях.
Серед героїв неблагородного походження привертає увагу П‘єтро – комедійний
персонаж, у чийому мовленні передусім горизонтальна гра слів із яскраво
вираженою

гумористичною

та

діалогічною

функціями.

Саме

ознака

гумористичності / негумористичності впливає на відтворення словогри у
перекладі. Тому кількість відтвореної гри слів у мовленні Ромео та Джульєтти
менша, ніж у мовленні П‘єтро.
Загалом, при відтворенні гри слів у функції характеристики персонажів
перекладачі найчастіше вдаються до способів гра слів → не-гра слів та гра слів
→ подібний стилістичний засіб (повтор, рима), і, значно рідше, гра слів → гра
слів. Зважаючи на значну кількість невідтвореної гри слів, проаналізовані
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переклади не рівнозначні оригіналам, що відкриває можливості для подальшої
множинності інтерпретацій. Це також ставить нові завдання перед теоретиками
та істориками художнього перекладу – глибше вивчити Шекспірову гру слів як
перекладознавчу категорію та активізувати критику перекладів творів
В. Шекспіра.
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ВІДТВОРЕННЯ ГРИ СЛІВ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ В
УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ В. ШЕКСПІРА)
У статті проаналізовано особливості ідіостилю В. Шекспіра та досліджено
використання гри слів як особливої риторичної фігури. Визначено сутність
Шекспірової гри слів шляхом встановлення її головних ознак, виділено основні її
функції.
Ключові слова: В. Шекспір, трагедія, комедія, художній твір, гра слів,
каламбур, порівняльний аналіз, переклад, методи перекладу гри слів.
Необхідною умовою адекватного перекладу є відтворення структурносемантичних та функціонально-прагматичних особливостей оригіналу. Саме
тому неабиякий інтерес у сучасному перекладознавстві викликає проблема
передачі гри слів у художньому перекладі. Оскільки гра слів є не лише
стилістичним засобом, а й особливістю авторського стилю, елементом цілісної
мовно-стилістичної
виражального

картини

першотвору,

переклад

засобу вимагає відтворення

цього

стилістики

зображально-

та національно-

культурної специфіки оригіналу. Утім, це непросте завдання, зважаючи на
структурні відмінності різних мов, національну та стилістичну своєрідність
кожного тексту.
Актуальність дослідження полягає у потребі повного виявлення і
всебічного вивчення такого стилістичного прийому, як гра слів, для
подальшого розроблення одного з найважливіших аспектів теорії перекладу —
проблеми перекладності.
Аналіз попередніх досліджень.
Н.Д.Арутюнової,
В.С. Виноградова

Явище гри слів розглянуто в працях

Л.С.Бархударова,
С.І.

Влахова

І.Р.
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Т.В.Булигіної,
Гальперіна,

Л.Вітгенштейна,
Г.Р.

Гачечіладзе,

В.М. Комісарова, В.В.Коптілова, О.В.Федорова, С.П.Флоріна, А.Д. Швейцера,
А.Д.Шмельова, А.О.Щербина, М.В.Якименка та ін. Маємо також визнати, що
деякі дослідники ототожнюють поняття «гра слів» і «каламбур», а інші –
розмежовують ці два явища, вважаючи, що «гра слів» є загальнішим поняттям,
у той час як «каламбур» є одним із різновидів «гри слів».
Мета дослідження полягає у системному аналізі специфіки відтворення
Шекспірової гри слів в українських перекладах.
Досягнення мети дослідження вимагає реалізації таких завдань:
1. Визначити сутність гри слів та Шекспірової гри слів шляхом
встановлення її головних ознак.
2. Виділити основні функції Шекспірової гри слів.
3. Дослідити процес ідентифікації гри слів у тексті оригіналу.
4. Окреслити перекладацькі труднощі, які впливають на адекватне
відтворення гри слів.
Виклад основного матеріалу. В.Шекспір використовує понад двісті
риторичних фігур, серед яких грі слів належить особливе місце. Гра слів – це
гра, якою в епоху королеви Єлизавети цікавилися серйозно. Для сучасників
драматурга гра слів була авторитетним засобом красномовства, оскільки її
можна було знайти у Біблії, церковних проповідях, творах античних авторів,
тому сама епоха та освіта вплинули на те, що «В. Шекспіру судилося грати
словами» [6, с.47].
У часи В. Шекспіра мову порівнювали з богом Гермесом/Меркурієм: така
ж непевна та багатозначна. Дослідники зазначають, що ми живемо в епоху
панування словників, які впливають на формування двох помилкових
припущень щодо мови: мова складається з чітко визначених слів, які мають
чітко визначені значення. Саме це відрізняє нас від сучасників великого
драматурга, який творив у період, коли мова була у стані змін, а граматика та
орфографія ще не мали усталених варіантів. Тому не даремно один з героїв
комедії «Марні зусилля кохання» говорить про те, що They have been at a great
feast of languages (у перекладі М. Литвинця – «Вони гуляли на великій
словесній учті» [6, с.48]).
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Стилістична майстерність драматурга невипадкова, адже в епоху
Відродження риторика займала важливе місце у шкільній навчальній програмі.
Тогочасна шкільна система будувалася на процесі заучування напам‘ять із
постійним ґрунтовним повторенням. Учнів заохочували аналізувати риторичні
звороти у літературних творах, і навіть сам король Едвард VI у 1548 р. уклав
список риторичних фігур у Цицерона. Відомо, що однією з настанов
письменникам було прикрашати власні твори тропами. Усе це допомагало
глядачам впізнавати та розуміти стилістичні засоби автора, які вони вивчали
протягом курсу латинської мови або читаючи трактати з риторики чи коментарі
до текстів. В. Шекспір використав загальні лінгвістичні знання своєї епохи та
перетворив їх на засіб змалювання мислення своїх героїв та їх складних
емоційних станів.
Англійська мова та її можливості у той період слугували «захопленням для
людей з уявою» [5, с.72].
Однак ставлення до гри слів у творах драматурга не завжди було
позитивним і залежало від епохи та її мовно-літературних норм. У XVII ст.
редактори творів В. Шекспіра свавільно змінювали стиль автора, вносячи свої
правки та вилучаючи окремі елементи. Звичайно ж, не всі погоджувалися з
роботою таких редакторів, але це був загалом незначний протест у порівнянні з
тим, який висловлювали дослідники у XIX та XX століттях. Головні критики
творів В. Шекспіра у XVII ст. – Дж. Драйден та Т. Раймер – зробили внесок у
негативне ставлення до гри слів. На думку Дж. Драйдена, В. Шекспір жив в
епоху варварства та успадкував усі її недоліки, особливо любов до каламбурів,
а Дж. Аддісон вважав перекладність головним критерієм розмежування
справжнього гумору та штучного, створеного грою слів. Поєднання комедії і
трагедії викликало обурення у багатьох критиків ХVIII ст. Наприклад,
Дж. Стаббс у своїй статті, присвяченій «Гамлету», 1736 р., критикував
використання гри слів у розмові Гамлета з Полонієм та Офелією, а особливо у
сцені з гробокопам. Е. Мелоун скаржився на погану гру слів, а Дж. Стівенс
називав її обурливою, хоча і визнавав, що вона слугує тестом на автентичність.
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С. Джонсон у передмові до видання творів В. Шекспіра 1765 р. писав:
«Каламбур приносив Шекспірові таку радість, що він був щасливий
пожертвувати заради нього здоровим глуздом, пристойністю та правдою.
Каламбур був для нього фатальною Клеопатрою, заради якої він з радістю
втрачав увесь світ» [6, с.50].
Критики XVIII ст. високо цінували драматурга, сприймаючи його водночас
як «варварського» поета, якого потрібно підняти до рівня класики за
допомогою наукового переписування та ерудованого редагування, та Барда
нації, який є яскравим вираженням англійського духу» [6, с.50], а тому
намагалися пояснити використання гри слів у його творах, наводячи такі
аргументи:
1. В. Шекспір не використовував гри слів, це вставки акторів, щоб
розвеселити публіку. Оскільки вона – результат спотворення тексту, її можна і
потрібно видалити, що і зроблено у більшості видань текстів автора. У той
період існувала дуже тонка межа між Шекспіром відродженим і Шекспіром
вдосконаленим.
2. Гра слів належить перу В. Шекспіра, але її слід трактувати як вади
варварського віку, у якому писав автор, та примітивної публіки, від якої
залежав фінансово. Безсумнівно, драматург не використовував би її, якби
творив у сприятливішому оточенні.
3. Гра слів належать В. Шекспіру і немає сумніву у тому, що це вада твору,
але її створено у роки ранньої творчості, коли на автора впливали модні мовні
тенденції і він ще не знайшов власного творчого я.
4. Гра слів наявна в творах В. Шекспіра, і він свідомо використовує її у
зрілому періоді творчості, але її головна мета висміювати гру слів. Отже,
В. Шекспір вдається до гри слів, щоб її висміяти.
Загалом, критики вважали, що мова повинна бути чіткою і зрозумілою, а
тому у ній немає місця для гри слів. Незважаючи на таке негативне ставлення,
наприкінці XVIII ст. низка дослідників намагалася захистити цей стилістичний
засіб та показати, що він має свою драматичну функцію. Наприклад, Е. Кейпл
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писав, що використання гри слів у четвертій сцені другої дії «Ромео і
Джульєтти» зображує Ромео у новому світлі, тепер він – гідна партія для
словесних поєдинків з Меркуціо. Гра слів у розмові Антоніо та Себастьяна
(«Буря»), у якій вони кепкують з Гонзало, відкриває нам їхні характери,
протиставляючи їхню легковажність та невдячність у ставленні до короля
любові, вірності та розсудливості Гонзало.
Огляд теоретичних досліджень показує, що у ХХ столітті гру слів визнано
одним з ключових стилістичних засобів В. Шекспіра, який не є вадою, а
окрасою його творів, гідною дослідження та перекладу. Так, Ігор Костецький,
аналізуючи комедію «Марні зусилля кохання», зазначає, що «комедія
переповнена жартами, дотепами, іграми слів, словесними вигадками такого
звучання, що їм позаздрив би й модерний дадаїст» [1, с.74]. Науковці вважають,
що збулися найгірші побоювання Дж. Аддісона і англійці перетворилися на
«націю каламбурників»: «Ми високо цінуємо гру слів, яку неокласики
осуджували, а романтики ігнорували, та радше прочитаємо неіснуючий
Шекспірів каламбур, ніж не помітимо найтоншу гру слів» [5, с.73].
М. Морозов зазначає, що з огляду на мову та стиль, творчість В. Шекспіра
можна поділити на три періоди: у перший період слово прикрашає думку; у
другому періоді наступає гармонія між думкою і словом; у третій період думка
перевершує слово і слово ледве встигає за думкою. В. Шекспір використовує
усе семантичне багатство слова. Його можна порівняти з «музикантом, який,
виконуючи найскладніший твір на відносно простому інструменті, несподівано
добуває з цього інструмента велике багатство і різноманіття звуків» [5, с.73].
Захоплення

словами,

їхнім

звучанням

та

значенням

супроводжувало

В. Шекспіра протягом усього його творчого життя.
В. Шекспіру притаманний унікальний ідіостиль, який вирізняє його серед
інших драматургів.
Порівняємо особливість перекладацьких рішень неокласиків Юрія Клена
та Григорія Кочура, представника необарокової школи Леоніда Гребінки та
постмодерніста Юрія Андруховича (табл.1).
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Таблиця 1
Особливість перекладацьких рішень п’єси Вільяма Шекспіра
«Гамлет»
Оригінал

Переклад
Юрія Андруховича
Переклад
Юрія Клена
Переклад
Леоніда Гребінки
Переклад
Григорія Кочура

Marry, I‘ll teach you. Think yourself a baby, That you have
ta‘en these tenders for true pay, Which are not sterling. Tender
yourself more dearly, Or–not to crack the
wind of the poor phrase, Running it thus–you‘ll tender me
a fool.
То я тобі скажу. А ти подумай, яке ти ще дитя, коли береш за
золоту монету всі ці «знаки». Це значить, що від знаків цих його ти
скоро навзнак ляжеш – тьху, не всох би Язик мені від цих забав
словами! – Й від нього понесеш... значну ознаку...
А я навчу: гадай, що ти – дитя, не слухай тих освідчень не при
свідках. Шануйся; їм ціна – щербатий гріш. Якби
з-за тих освідчень не ославив тебе на цілий світ несвітський
сором.
Овва! Подумай но, що ти дитя, Заруку мірячи за чисту
плату. Проси за руку, донько, по дорожче щоб ти, – бодай
усох мені язик! – Не заручилась дечим без заручин.
Навчу я: думай так, що ти дитина; Бо ті освідчення, що
шага варті, Береш за злото. Ти себе дорожче Цінуй, а то
(скажу тим самим словом) Освідчиш ти мені свою глупоту.

Відтворення Шекспірової гри слів у перекладі І. Стешенко залежить від
низки факторів, а саме: приналежності драми до жанру комедії чи трагедії,
ідентифікації гри слів у тексті оригіналу, її типу, функцій та перекладності
загалом. Для комедій В. Шекспіра характерне вживання гри слів, яка має
високий ступінь упізнаваності в оригінальному тексті, що безпосередньо
впливає на її переклад [8, с.167].
Тому не дивно, що найбільшу кількість відтвореної гри слів знаходимо
саме в цьому жанрі. Якщо брати до уваги кількісні показники відтвореної гри
слів, то комедія «Багато галасу з нічого» містить понад 50 прикладів цього
риторичного звороту, «Комедія помилок» та «Два веронці» – понад 20 і
«Венеціанський купець» – лише шість.
Гра слів у згаданих вище комедіях виконує три головні функції:
гумористичну, побудови діалогів та характеристики персонажів. Ці функції
здебільшого поєднуються. Наприклад, гра слів у мові Бенедикта і Беатріче з
комедії «Багато галасу з нічого» є рушійною силою діалогів, виявляючи
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дотепність та гострий розум героїв. У «Комедії помилок» гра слів уживається
ще й в іронічній функції, яка створює різницю в поінформованості між
учасниками театрального спілкування, коли внаслідок плутанини між
персонажами-близнюками один герой знає більше, ніж інший. Така драматична
іронія простежується й у стосунках герої / глядачі.
І. Стешенко здебільшого відтворює горизонтальну, діалогічну гру слів, яка
часто ще й гумористична, у мові Меркуціо, Ромео та другорядних персонажів,
що легко ідентифікується завдяки авто- і видовим сигналам. Такі гумористичні
епізоди маніпулюють реакцією читачів/глядачів, відвертаючи їхню увагу від
напружених драматичних подій. Кількість перекладеної монологічної гри слів,
ужитої в репліці одного героя, яка не впливає на подальший розвиток діалогу,
значно менша, хоча в оригіналі вона також побудована на основі
горизонтальної, легко упізнаваної гри слів. Очевидно, І. Стешенко надала
перевагу змісту й читабельності / театральності, а не формі й риторичності
висловлювання. У трагедії «Отелло» гумористичних вставок ще менше, що
вплинуло на кількість відтвореної гри слів: по одній у мові Яго та Людовіко,
три – у мові блазня [8, с.167].
Переклади І. Стешенко, сценічні і майстерні з погляду української мови,
лише частково еквівалентні оригіналам у площині відтворення гри слів.
Неідентифікація гри слів у тексті джерелі, лексико-семантичні відмінності
англійської та української мов, недостатня увага до вертикальної, монологічної
гри слів, надавання переваги сценічності / читабельності висловлювання
вплинули на зменшення кількості цього риторичного засобу в перекладі.
Водночас цікаві, творчі зразки відтвореної гри слів, уникання перекладу гри
слів заради самого риторичного звороту, відсутність надто буквальної гри слів
свідчать про майстерність І. Стешенко як одного з головних інтерпретаторів
творів В. Шекспіра.
П. Куліш – автор перекладів 13 п‘єс драматурга, а можливо й 15, адже
перекладач планував видати 5 томів по 3 твори у кожному, але двох заявлених
драм немає серед рукописів і їхня доля достеменно невідома [9, с.406].
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«The Taming of the Shrew» – одна з найпопулярніших комедій В. Шекспіра,
яку він написав у перший період творчості приблизно у 1592-1595 рр. та яку
надрукували вже після смерті драматурга у 1623 р. П. Куліш зробив її перший
переклад українською мовою під назвою «Приборкана гоструха» у 1881 р.
Переклад опубліковано у 1900 р. за редакцією І. Франка, якому належить і
перший його критичний огляд.
Зокрема, у передмові до видання І. Франко пише, що «переклад досить
вірний оригіналові і сам собою має високу поетичну і язикову вартість. […] Що
найбільше можна було б бажати, щоби перекладач докладніше держався
оригіналу там, де в ньому є римовані місця, бо більше або менше число таких
місць має деяке значення при досліді над часом написання твору.
Та, проте, для широкої публіки такі деталі не мають значення» [8, с. 179],
адже «серед українців покладено основу для знайомства з Шекспіром, і хоча
вони й досі не можуть похвалитися повним перекладом Шекспірових творів, то
все ж найвизначні шедеври великого британця доступні і їм їхньою рідною
мовою» [9, с.406].
Корпус гри слів, відібраний із перекладів, складається з 50 одиниць: 24 – у
перекладі П. Куліша, 26 – у перекладі П. Куліша за редакцією І. Франка. Для
порівняння наведемо дані із двох інших перекладів: І. Кочерги (1952 р.) – 20,
Ю. Лісняка (1985 р.) – 40. Можемо зробити висновок, що П. Куліш відтворює
40% (43% за редакцією І. Франка) гри слів оригіналу, І. Кочерга – 33% та Ю.
Лісняк – 67%. Перекладачі застосовують ідентичні основи для побудови гри
слів, але з відмінною від оригіналу частотою [9, с.408].
П. Куліш найчастіше використовує спільнокореневі лексеми (11 прикладів
– 42%), полісемію (9 прикладів – 34%), паронімію (4 приклади – 15%),
розчленування основ складених лексем (2 приклади – 9%). Редагуючи цей
переклад, І. Франко майже не змінює основ гри слів, тому кількісні дані суттєво
не відрізняються [9, с.408].
Висновки. Отже, гра слів – це спеціальне використання звукової‚
лексичної або граматичної форми слів, а також частин слів‚ фразеологізмів‚
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синтаксичних конструкцій для створення певних фонетико- та семантикостилістичних явищ‚ що ґрунтується на зіставленні й переосмисленні‚
обіграванні близькозвучних або однозвучних мовних одиниць з різними
значеннями. Проаналізувавши переклади гри слів, можна зробити висновок що
перекладачам не завжди вдавалось повноцінно відтворити каламбур оригіналу
засобами англійської мови, але все ж таки перекладачі не шукали легких шляхів
а, за неможливості прямо передати каламбурну гру слів, намагалась
компенсувати її функціональними відповідниками, творчо підійшовши до
вирішення цієї перекладацької проблеми.
Шекспірова гра слів – багатогранне явище, яке, виконуючи низку функцій,
посідає особливе місце у творах автора. Гра слів тісно пов‘язана із змістом п‘єс
і вживається для вираження гострих драматичних конфліктів. З її допомогою
ведуться як серйозні, так і комічні словесні сутички. Гра слів надає діалогу
гостроти, дотепності, виражає іронію та гумор, а також слугує засобом
змалювання характерів.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА РЕЦЕПЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛЕЙ
ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ
У статті проаналізовано ключові проблеми, що торкаються розвитку моделей
перекладу поетичного дискурсу. Здійснено теоретико-методологічний аналіз
розвитку перекладацької рецепції з урахуванням традиційних і оновлених
теоретичних стратегій і тактик віршованого дискурсу.
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Ключові слова: перекладацька модель, стратегія перекладу, віршований
дискурс, поетичний дискурс.
Актуальність дослідження. У сучасному перекладознавстві активно
розробляється питання створення перекладацьких моделей, розвиток і
застосування яких визначається дискурсивними та прагматичними параметрами
вихідного тексту. З огляду на те, що поетичні твори становлять особливий
дискурс, створення адекватної моделі перекладу таких творів потребує
аналітичного огляду розвитку перекладацьких підходів до передачі віршованих
рядків.
Мета статті – здійснити теоретико-методологічний аналіз розвитку
перекладацької рецепції з урахуванням традиційних і оновлених теоретичних
стратегій і тактик віршованого дискурсу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення перекладознавства
як окремої науки традиційно пов‘язують із іменем Дж. Голмса, який в 1972 р.
на засіданні секції з перекладу Третього міжнародного конгресу з прикладної
лінгвістики у Копенгагені виступив із доповіддю «The Name and Nature of
Translation Studies». До уваги наукової спільноти вчений представив структуру
дисципліни, яка визрівала протягом усієї багатовікової історії розвитку думки
про переклад. На той час детально витлумачена Дж. Голмсом сфера
перекладознавства містила чимало дискусійних і проблемних питань. Одначе,
поступово кожна з таких ділянок переставала бути terra incognita, ефективно
заповнювалася новими підходами, парадигмами, моделями, що їх розробляли
представники різних національних шкіл.
Цілком логічно, що першою моделлю теоретичного осмислення практики
перекладу,

яка

створила

методологічне

підґрунтя

для

здійснення

різновекторних розвідок у галузі перекладознавства, була лінгвістична модель,
у межах якої переклад тлумачився як процес та результат багаторівневих
міжмовних перетворень. Послідовник цієї ідеї професор слов‘янських мов та
літератур Гарвардського університету Р. Якобсона у його праці «On Linguistic
Aspects of Translation», ураховуючи принципи лінгвістики Ф. де Соссюра,
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феноменології Е. Гуссерля, семіотики Ч. Пірса, виділив три типи перекладу:
1) інтралінгвальний - внутрішньомовний переклад (перефразування), який
полягає у тлумаченні вербальних знаків за допомогою інших вербальних знаків
тієї

ж

мови;

2) інтерлінгвальний

3) інтерсеміотичний

–

тлумачення

–

міжмовний

вербальних

(власне

знаків

із

переклад);
залученням

невербальних знакових систем [5, с. 16–25].
Слід зупинитися і на тому, що вагомий вплив на окреслення
лінгвістичного

вектору

перекладознавчих

студій

мала

генеративна

(трансформаційна) граматика Н. Хомського [6], у якій обстоювалася ідея про
можливість зведення мов до глибинних синтаксичних та семантичних структур.
Розвиток цих ідей знайшов себе в концепції взаємоперекладності Р. Якобсона,
тобто потенційної можливості конвертування вербальних знакових систем на
тому чи іншому рівні еквівалентності.
Сам

же

термін

«еквівалентність»

став

ключовим

у

поняттєво-

категоріальному апараті тогочасного перекладознавства (Дж. Кетфорд, А.
Федоров та ін.). Чимало думок було висловлено щодо обґрунтування
типологізації зазначеного поняття. Однак, виходу за межі традиційного бачення
проблеми посприяло запропоноване Ю. Найдою розрізнення еквівалентності
формальної та динамічної. Так, у хрестоматійній праці «Toward the Science of
Translating» Ю. Найда виділяє три етапи перекладу: 1) аналіз; 2) трансфер
(міжмовний перехід); 3) реструктурування [9].
Останній етап – реструктурування, на думку дослідника, повинен
відбуватися з урахуванням потенційного впливу на цільову аудиторію. Таким
чином, спираючись на напрацювання американської школи антрополінгвістики
(зокрема теорії мовної відносності Сепіра-Уорфа), Ю. Найда вводить у досі
знеособлену модель міжмовних перетворень людський фактор, оперуючи
такими поняттями як «вплив», «ефект» перекладу на «реципієнта», що вийшли
на авансцену перекладознавчого метадискурсу наступного десятиліття.
1970-ті стали прагматичною віхою, яка прискорила виокремлення
перекладознавства

з

надр

лінгвістичних
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та

літературознавчих

студій.

Потужною альтернативою генеративній граматиці Н. Хомського, яка служила
підґрунтям для розбудови лінгвістичного підходу, наразі постає системнофункціональна граматика М.А.К. Хеллідея [7]. Її фундатор, хоч і розглядає
переклад крізь призму порівняльного мовознавства, багато уваги приділяє
проблемі моделювання перекладу як процесу та результату встановлення
контекстуальної еквівалентності.
Революційні погляди Дж. Остіна, Дж. Серля та ін., які на той час успішно
пройшли апробацію у галузі лінгвопрагматики, спонукали дослідників
розглядати переклад як вияв міжмовної та міжособистісної взаємодії, яка
розгортається у певній комунікативній ситуації. Завдяки уведенню до моделі
перекладу екстралінгвістичного фактора у полі зору науковців наразі
опиняється вже не текст, а дискурс.
Значний внесок у розвиток прагматичного напрямку перекладознавчих
студій зробили представники Лейпцігської школи (О. Каде, А. Нойберт, Г. Єгер
та ін.). Так, у комунікативній моделі О. Каде переклад не зводиться до
перемикання мовних кодів, а є конкретним комунікативним актом, до якого
залучені конкретні мовці у конкретній комунікативній ситуації [2, с. 69–91].
Низка

дослідників

свого

часу

наголошували

на

тому,

що

між

теоретичними моделям та практичними студіями має бути постійна взаємодія.
У цьому контексті виокремлюється дескриптивний підхід до художнього
перекладу, зорієнтований на цільового читача; функціональний, системний, чи
радше полісистемний підхід; зацікавлення нормами та обмеженнями, що
накладаються на рецепцію перекладів; взаємозв‘язок між перекладом та
іншими видами опрацювання тексту; визначення місця та ролі перекладів як у
окремій літературі, так і в міжлітературній взаємодії тощо.
Ключові терміни, наскрізно уживані представниками «маніпулятивної»
(дескриптивної) школи, – «дескриптивність», «зорієнтованість на реципієнта»,
«функціональність» та «системність» були діаметрально протилежні догмам,
що панували до того часу – «прескриптивність», «джерелоцентричність»,
«лінгвістичність»,

«дискретність».

У
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центрі

уваги

дослідників

наразі

перебувають вже не мовні особливості джерела, а функціонування перекладу у
цільовій культурі. Так, Г. Турі вважає, що ініціатором перекладацького процесу
постає приймаюча культура, або її окремий сегмент [10]. Переклад, за
переконанням

дослідника,

є

телеологічною

діяльністю,

націленою

на

досягнення певної мети, визначеною потенційною рецептивною системою.
Звідси, перекладачі діють перш за все в інтересах приймаючої культури. Під
культурою Г. Турі розуміє цілісний соціальний контекст реалізації перекладу,
включаючи норми, ідеологію, цінності суспільства – власне, рецептивної
системи .
Фундаментальним втіленням думки про телеологічність перекладу стала
запропонована Г. Вермеєром теорія скопосу, за якою скопос – це мета
перекладу, що визначається потребами та сподіваннями цільової аудиторії [1,
с. 293–319]. Згідно з теорією скопосу, переклад – це не просто транскодування
слів чи речень з однієї мови в іншу, а комплекс дії, спрямованих на досягнення
певної мети, під час яких перекладач надає певну інформацію про джерельний
матеріал за нових функціональних та лінгвокультурних обставин. Тому
важливою складовою перекладацької компетентності є двомовність як
«двокультурність».
Одним із важливих досягнень представників функціонального підходу є
уведення до наукового обігу поняття «інтертекстуальної когерентності», яка
стає своєрідним мірилом адекватності перекладу, завдяки якому читач може не
тільки збагнути авторський задум, але і перенести його у контекст власного
світогляду.
Ідея перенесення, екстраполяції стала ключовою за інтердисциплінарної
доби сучасного перекладознавства, яка стала віхою 90-их минулого століття,
однак

триває

і

досі.

Розвиток

науки

завжди

супроводжується

взаємопідживленням різних, нерідко на позір недотичних галузей, що робить
інтердисциплінарність однією з основних онтологічних характеристик науки як
такої та перекладознавства зокрема. При цьому усі учасники міжгалузевої
взаємодії одночасно постають як реципієнтами нових ідей, так і їхніми
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генераторами. Так, інші сфери наукового пошуку переносять здобутки
перекладознавства в царину власних польових досліджень. Такі питання як
принципи встановлення еквівалентності між різнорідними сутностями, їх
ототожнення та диференціації; кодування та декодування інформації; механізм
трансформації якості, редукції чи ампліфікації кількості; вплив зовнішніх
факторів на становлення певної ідентичності викликають неослабний інтерес
дослідників у галузях філософії, лінгвістики, трансформаційної граматики,
психології, антропології, етнографії, культурології тощо.
Зазначені попереду віхи розвитку перекладознаства створили логічне
підґрунтя для розбудови рецептивної моделі перекладу художніх (зосібна
поетичних)

творів.

Сучасні

підходи

до

перекладу

поетичних

творів

розвиваються в напрямку рецептивної естетики, науково-дослідницьке вістря
якої спрямоване на вивчення такого кола питань, як вплив літературного твору
на читача, множинність інтерпретацій, діалектика читання, співтворчість
адресанта та адресата тощо.
Для рецептивної естетики характерний зсув із рівня інтерпретації тексту та
творчої біографії його автора на рівень сприймаючої свідомості.
Сучасна рецептивна естетика підживлена російським формалізмом,
герменевтикою Г.-Ґ. Ґадамера, феноменологією Н. Гартмана та Р. Інгардена.
Суголосна вона із семіотичною теорією У. Еко, зосібна розробленою ним
концепцією відкритих та закритих текстів. У США рецептивна естетика
представлена школою критики читацької реакції, розбудованою у працях Дж.
Куллера та С. Фіша.
В Україні започатковану І. Франком, О. Потебнею, О. Білецьким, естетику
рецепції розробляли чимало науковців. Так, І. Франко у праці «Із секретів
поетичної творчості» говорить про те, що поезія, як і література взагалі,
повинна не лише властивими собі способами передавати певний фрагмент
дійсності, але і репродукувати у душі читача чи слухача ті самі моменти життя,
які закріпив у поетичному творі його автор [4, с. 45–119]. У свою чергу,
О. Потебня наголошував на активній ролі особистості у процесах поетичного
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творення і сприймання. На думку вченого, основною функцією поезії є
когнітивна, яка полягає не стільки у пізнанні читачем зображуваної автором
дійсності, скільки у пізнанні свого внутрішнього світу. О. Потебня висловив
переконання, що елементи структури художнього твору (зовнішня форма,
образ, зміст) виникають лише у процесі естетичного сприймання. Твір набуває
завершеності лише із появою його реципієнта [3, с. 182].
Найбільш вичерпним висвітленням, а також теоретико-методологічним
обґрунтуванням рецептивна естетика завдячує німецьким літературознавцям з
Констанського університету Г.-Р. Яуссу та В. Ізеру. Запропонована ними теорія
читацького сприйняття, яка виводить на авансцену наукового пошуку не
автора, а його адресата, є сучасною альтернативою традиційним парадигмам
аналізу художніх творів. Вона наголошує на необхідності врахування
дослідниками не тільки тексту, але і форм відгуку на цей текст.
За В. Ізером, літературний твір не є замкненою іманентною структурою.
Натомість

він

відкритий

до

множинних

інтерпретацій

завдяки

своїй

потенційній полісемантичності, конкретизація якої відбувається у читацькій
уяві. У свою чергу, уява реципієнта також полісемантична і здатна
трансформувати текст у велику кількість значень. Саме завдяки семантичній
розсіяності, поліморфності літературний твір є значно більшим, ніж написаний
автором текст, значущість якого народжується у процесі взаємодії з читачем.
Позиціонування реципієнта як генератора значущості літературного твору,
який намагається зробити текст зрозумілим та перекладним, є ключовим
твердженням

рецептивної

естетики,

екстрапольованим

нами

у

вимір

рецептивної моделі перекладу. При цьому хочемо наголосити, що вбачання у
читачеві та перекладачеві співавтора і, відповідно, у процесі читання чи
іншомовного «відчитування» акт співтворчості у жодному разі не применшує
роль джерельного тексту у формуванні естетичного впливу на реципієнта.
Адже саме у тексті містяться посилання на імпліцитного адресата, а також
стратегії редукування семантичної розсіяності до певного конфігуративного
значення (ґештальту), яке витворюється у процесі рецепції. Зважаючи на те, що
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семантичні можливості тексту завжди залишатимуться багатшими, ніж будьяке рецептивне конфігуративне значення, останнє приречене на онтологічну
частковість стосовно онтологічної цілісності літературного твору.
Аналізуючи процес читання, В. Ізер виділяє три важливі аспекти, які
формують основу взаємин читача і тексту: 1) процес антиципації та
ретроспекції;

2) послідовність

розгортання

тексту

як

життєвої

події;

3) враження, викликані подібністю текстуального та життєвого досвіду [8,
с. 283–289].
Діалектика читання / перекладу розкривається у необхідності інтимізації
реципієнтом ідей автора, абсорбування його досвіду, а також привнесення
свого власного. Потреба розшифровувати, реконструйовувати, творити та «відтворювати» джерельне конфігуративне значення спонукає реципієнта до
формулювання власних декодуючих спроможностей, дає можливість омовити
ще не омовлене, а також відкрити для себе те, що ухилялося від розуміння.
Тому переклад художніх творів не тільки збагачує приймаючу літературну
полісистему конструктивною іншістю першотвору, але слугує ефективним
способом розкриття глибинного потенціалу цільової мови.
Німецькі вчені переконані, що читач отримує рецептивну насолоду тільки
тоді, коли відчуває себе залученим автором до активної співтворчості. Тому
одним із основних завдань художнього твору є інтелектуальна стимуляція
реципієнтів, яка полягає в індивідуалізованому заповненні лакун невизначеного
в тексті, семантичному декодуванні, структуралізації сюжету, що відбувається
у параметрах погодження читача і тексту.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, основними
чинниками, що започатковують та урізноманітнюють перекладацьку рецепцію
є: 1) потужність впливу постаті іншомовного автора на світовий літературний
процес; 2) вияви міжлітературних контактів, дотичність тем, мотивів у
творчості іншомовного автора та розбудовувачів приймаючої літературної
полісистеми,

їхня

аксіологічна

суголосність;

3) вбачання

у

творчості

іншомовного автора потенціалу до поглиблення рецептивних можливостей
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приймаючої

літератури,

збагачення

приймаючої

мови;

4) бажання

переосмислити творчість іншомовного автора у зв‘язку з розширенням
«горизонтів
популяризація

сподіваного».
творчості

Результатами
іншомовного

перекладацької
автора,

рецепції

особливостей

є:
його

світосприйняття та культури, яку він представляє; розширення репертуару
виражальних засобів, стилістичних прийомів приймаючої мови; розкриття
рецептивного потенціалу приймаючої літератури; синхронізація літературних
процесів.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАТИВНОГО ПІДХОДУ В
ПЕРЕКЛАДІ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ
У статті проаналізовано явище варіативності в перекладі поетичного
дискурсу.

З’ясовано

основні

перекладацькі

проблеми

та

виклики,

що

трапляються у процесі вибору адекватної тактики та стратегії перекладу.
Ключові слова: варіативний підхід, поетичний дискурс, перекладацька
тактика, перекладацька стратегія.
Актуальність дослідження. Сьогоденне розуміння перекладознавства із
притаманними

йому

антропоцентризмом,

функціоналізмом,

голізмом,

інтердисциплінарністю у вивченні проблем, пов‘язаних із міжкультурною
комунікацією, визначає пошук нових тактик перекладу віршованих творів. У
цьому

контексті

популярності

набуває

розбудова

рецептивної

моделі

поетичного перекладу, яка сприяє осмисленню ролі особистості перекладача у
міжкультурному

сприйнятті

творчості

іншомовних

поетів,

а

також

усвідомленню функції соціокультурних факторів у реалізації перекладацької
рецепції.
Мета цієї статті полягає у з‘ясуванні особливостей використання
варіативного

підходу

до

перекладу

поетичного

дискурсу

(зокрема

американської поезії) із врахуванням творчого вираження особистості та
соціально-політичних традицій літератур.
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Об‘єкт

дослідження

-

українська

перекладацька

рецепція

творів

англомовних американських поетів ХХ століття. Предмет – стратегії, тактики
та прийоми реалізації перекладацької рецепції поетичних творів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування варіативного
підходу передбачає два етапи: 1) генеративний – встановлення варіацій у двох
мовних культурах; інвентаризація усіх можливих перекладацьких опцій у
системі координат прото- та метадискурсу; 2) нормативний – визначення
соціокультурних

параметрів,

що

відповідають

кожній

парі

виявлених

відповідників між двома мовними культурами.
Перший етап починається зі спектрального аналізу низки асоціацій та
можливих тлумачень кожної мікро- та макроодиниці джерельного тексту з
огляду на їхній потенціал до приживлення у приймаючому соціокультурному
середовищі. На цій стадії здійснюється конструювання наборів гомологічно
пов‘язаних парафраз на основі вихідного джерельного тексту.
На другому етапі реалізації варіативного підходу (нормативному)
відбувається параметризація множини гомологічних рядів у приймаючому
соціокультурному

контексті.

Вектор

дій

перекладача

спрямований

на

виявлення усіх можливих варіантів реконструкції авторського задуму в
цільовій лінгвокультурі [6, c. 102].
Особливістю застосування варіативного підходу є акцентування уваги не
на конкретному рішенні перекладача, а на умовах його прийняття та наслідках.
За Л. Х‘юсоном та Дж. Мартіном, перекладацькій вибір – серія якісних рішень
у парадигмі можливих опцій, кожній з яких притаманний різний ступінь
імовірності реалізації за тих чи інших ко-текстуальних, контекстуальних та
інтертекстуальних умов. Тому перекладацький вибір є комплексом наскрізних
рішень, що взаємовивіряються на лексичному, синтаксичному та текстуальному
рівнях перекладного твору.
Проілюструємо застосування варіативного підходу в процесі генерування
метапоетичного дискурсу на прикладі перекладів окремих творів Едни Вінсент
Міллей (1892 – 1950), однієї з найвизначніших поетес США ХХ ст.
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Квінтесенцією світоглядної позиції авторки, її невгамовного гедонізму,
сповідування філософії «carpe diem», зухвалого ставлення до канонів та
суспільної думки є цикл віршів «A Few Figs from Thistles». Промовиста назва
налаштовує читача на певну частоту авторського задуму, викликаючи
асоціативний

резонанс,

формуючи

певні

сподівання

щодо

того,

що

з‘являтиметься у ході розгортання поетичної думки Міллей. Наскрізним
елементом усього циклу є слово «fig», яке зустрічається у назві кожного вірша,
що входить до його складу: «First Fig», «Second Fig» тощо. Його українськими
відповідниками виступають лексеми «фіга», «інжир», «смоківниця», що
алюзивно скеровують думку інтерпретатора до біблійного сюжету про дерево
пізнання добра і зла в Едемському саду, а також про фігове дерево,
смоківницю, чиє листя правило за одяг Адамові та Єві. Завдяки виразній
універсально-культурній

маркованості

у

значеннєво-смисловому

спектрі

аналізованої лексичної одиниці імпліцитно присутні семи «гріх», «заборона»,
«пізнання», «насолода», «сором», «добро», «зло» тощо.
Врахування неомовлених компонентів смислу є необхідною передумовою
випрацювання перекладацької стратегії. Обраний відповідник повинен не
тільки максимально наближатися до співвідношення експліцитного та
імпліцитного в оригіналі, але і мати потенціал до наскрізного вживання. Таким
відповідником могло би бути слово «смоківниця», а вірші самого циклу носили
би назву «Перша смоківниця», «Друга смоківниця». Варіант «Перша фіга»,
«Друга фіга» відкидаємо через можливість стохастичного виникнення
небажаної двозначності в українському метатексті. Однак, якщо варіант
«смоківниця» проходить крізь контекстуальний соціокультурний фільтр
приймаючого середовища, ко-текстуальний обмежувач у самій його назві –
«thistle» – «будяк, чортополох» вимагає розширення гомологічного ряду
значущих перекладацьких опцій.
Вдаючись до генералізації, розглядаємо лексему «плід» як один із варіантів
оптимального наближення до оригіналу. Завдяки

своїй синаптичності

(можливості входити до складу різних гомологічних рядів відповідників та
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значеннєво-смислових конфігурацій) зазначена одиниця зберігає присутню в
оригіналі алюзивність, імпліцитність та можливість наскрізного вживання.
Тому зупиняємося на назві циклу «Плоди чортополоха» і, відповідно, назвах
кожного окремого вірша – «Перший плід», «Другий плід» тощо.
Попри

нетрадиційність

поглядів

Міллей,

у

своїх

віршах

вона

дотримувалася класичної форми, яка виконувала роль того самого фігового
листочка, за допомогою якого американська авторка лише вдавала, що
прикриває сміливість висловлюваного. У процесі генерування метапоетичного
дискурсу рима як чинник самоорганізації дисипативної системи віршованого
твору накладає додаткові обмеження на перекладацький вибір, одночасно
звужує та розширює гомологічний ряд опцій. При міжмовній транспозиції
віршового твору слід визначити ключові рядки – згустки авторського задуму,
смислові домінанти, які утворюють образ-ґештальт усього вірша. Так, у
першому вірші зазначеного циклу таким контрапунктом є перший рядок: «My
candle burns at both ends…». Деякі науковці вважають, що відповідний
фразеологізм англійської мови має літературне походження і вперше
вживається саме у цьому творі Едни Вінсент Міллей. Як значеннєво-смислова
єдність він і досі не втрачає своєї прозорості, семантичної вмотивованості і
означає «багато й невтомно працювати; пізно лягати, рано вставати; не
жаліти себе». У контексті творчості Міллей цей вислів може також
сприйматися і як натяк на двоїстість її натури, навіть бісексуальність.
Пропонованим українським відповідником цього рядка є «Палю свічу з обох
кінців…».

На

нашу

думку,

він

адекватно

відтворює

співвідношення

імпліцитного та експліцитного в оригіналі, хоча і не є єдиним можливим
варіантом реалізації єдності омовленого та неомовленого. Оскільки у цьому
вірші Міллей вживає перехресну риму, вибір варіанта, а надто останнього слова
рядка, взаємовизначається ймовірним співзвуччям у кінці третього рядка. Так
само реструктурування значеннєво-смислових єдностей другого і четвертого
рядків відбуватиметься з урахуванням їхньої потенційної суголосності. При
цьому, як і при будь-якому різновиді метадискурсних перетворень, втрати
неминучі. Порівняємо: First Fig.
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My candle burns at both ends;

Перший плід.

It will not last the night;

Палю свічу з обох кінців;

But ah, my foes, and oh, my

Вона до ранку згасне;
На подив друзів, ворогів

friends—

Вогонь її прекрасний.

It gives a lovely light.
[7, c. 386]

Починаючи із другого рядка кожний український варіант є прикладом
гомологічного реформулювання першотвору (як результату перестратифікації
та рекомбінації семантичних компонентів) і виступає однією з можливих
значеннєво-смислових конфігурацій. Так, варіантом другого рядка міг би бути
синтагматичний відрізок «На ніч її не стане», що вимагало би перефразування
останнього рядка. Так само третій рядок обраного варіанту демонструє
семантичний синтез та модуляцію закладених у першоджерелі смислів.
Необхідність створення суголосся із першим контрапунктним рядком змусила
нас свідомо піти на втрати, нівелюючи риторичність звертання до аудиторії.
Розписаний вище алгоритм дій перекладача свідчить про доцільність
застосування варіативної моделі у вивченні поетичного метадискурсу. Завдяки
потужній семантичній місткості, образній концентрації та вербальній щільності
поезія найбільше відповідає принципу ефективної комунікації «міні-макс» [2].
Однак, якщо впровадження принципу «міні-макс» ґрунтується на
поступовому обмеженні кількості альтернатив з метою віднайдення найбільш
ефективної,

варіативність

спрямована

на

розширення

спектру

опцій,

визначення гомологічно пов‘язаних варіативних рядів, а також встановлення
умов реалізації кожного гомологона. Окреслені у такий спосіб альтернативні
перекладацькі рішення оцінюються з огляду на соціокультурні наслідки, що
можуть бути спричинені їхньою активізацією у приймаючому середовищі.
Прогнозування наслідків є також варіативним, оскільки має на меті
спроектувати

можливі

напрямки

розвитку

приймаючої

літературної

полісистеми.
До варіативного підходу вдаємося і при реалізації інтроспективного
методу, полемізуючи з іншими перекладачами та пропонуючи власний варіант
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перекладу. Особливо ефективним він видається, коли йдеться про дотримання
прагматичних

умов

успішності

метапоетичної

комунікації,

врахування

препозитивності та інтертекстуальної маркованості джерельного твору.
Так,

наскрізно

інтертекстуальною,

пресупозитивною

є

творчість

американських бітників. Трансатлантичні поети-шістдесятники об‘єднували у
своїх творах образи, теми, мотиви інших авторів. Прикметним у цьому ракурсі
є вірш Кенетта Кока «Variations on a Theme by William Carlos Williams»
(«Варіації на тему Вільяма Карлоса Вільямса»). Читаємо в оригіналі та у
перекладі Ю. Андруховича:
1. I chopped down the house that you had been saving to live in next summer.
I am sorry, but it was morning, and I had nothing to do
and its wooden beams were so inviting.
2. We laughed at the hollyhocks together
and then I sprayed them with lye.
Forgive me. I simply do not know what I am doing.
3. I gave away the money that you had been saving to live on for the
next ten years.
The man who asked for it was shabby
and the firm March wind on the porch was so juicy and cold.
4. Last evening we went dancing and I broke your leg.
Forgive me. I was clumsy and
I wanted you here in the wards, where I am the doctor!
[509]
1. Я розвалив літній дім куплений тобою на заощадження.
Вибач, це сталося вранці, я нудьгував без діла,
а його дерев’яні балки так спокушали.
2. Ми удвох сміялися в мальвах
а тоді я побризкав на них кислотою
Пробач. Просто я й сам не знаю що роблю.
3. Я віддав усі гроші з твоїх заощаджень яких мало стати
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на десять наступних років.
Чоловік що просив їх у мене був обдертий
а щільний березневий вітер на ґанку такий вологий і зимний.
4. Минулої ночі ми пішли на танці і я зламав тобі ногу.
Пробач. Я такий незграба, і я так хотів, щоби ти була тут, у лікарні, де я
працюю лікарем.
[1, с. 69–70].
Попри

поодинокі

випадки

лексико-семантичного

незбігу

переклад

несхибно відтворює значеннєвий компонент єдності гармонії форми та змісту
першотвору. Одначе вважаємо, що його смислові параметри не повною мірою
транспонувалися у цільовий текст. Власне, сама назва віршу є маркером
інтертекстуальності,

яка

відсилає

інтерпретатора

до

справжнього

першоджерела, натомість відкрито демонструючи іронічну вторинність твору
К. Кока. Значеннєво-смислова стереоскопічність «варіації на тему», або ж
пародії, розкривається лише у зіставленні з самою «темою». Якщо англомовний
читач добре знає творчість Вільяма Карлоса Вільямса, одного із найвидатніших
поетів США ХХ ст., а надто його вірш «This is just to say», то українська
аудиторія здебільшого не в змозі простежити пресупозитивну паралельність
рядків твору Вільямса та Кока і оцінити ступінь іронічності, гіпертрофованої
глузливості позиції, обраної бітником.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, варіативний підхід
розкриває

динаміку

досягнення

прото-метадискурсного

компромісу

та

оптимального відтворення значеннєво-смислових єдностей вихідного тексту у
перекладі, що передбачає здійснення вмотивованого вибору відповідників
серед множини потенційних опцій. Звідси, значеннєво-смислові єдності
продукуються, контролюються та активізуються у варіаціях, причому робимо
наголос не на виборі одного формулювання, а на врахуванні взаємодії різних
опцій у межах варіативних рядів. Будь-який вибір на рівні одиниці перекладу,
зафіксований

у

кінцевому

продукті

міжмовної

комунікації,

повинен

оцінюватися у контексті з відкинутими, однак імпліцитно присутніми опціями.
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А.Ф. Кривко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕМОТИВНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ
ТЕКСТАХ
У статті проаналізовані засоби вираження емотивності в англомовних
текстах; виявлені особливості реалізації емотивності; виокремлено емотивні
концепти, що репрезентують емоції у текстовому просторі; аналізується
вербальне вираження емоцій на різних рівнях мови.
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Ключові слова: емотивність, емотивний концепт, емотивне мовлення,
лінгвістика тексту, мовна концептуалізація емоцій, англомовна авторська
казка .
Мова постає не лише інструментом людської комунікації та засобом
інформаційного обміну учасників комунікації, але й відображає емоційний стан
мовців в акті комунікації. Емоції визначають як багатогранні явища, що
характеризуються суб'єктивністю та плинністю, що, у свою чергу, ускладнює
процес їх опосередкування у мовленні. Емоції охоплюють усе життя та
діяльність людини і широко відображені засобами мови [4, с. 153]. Неабиякий
інтерес для досліджень викликає аналіз емотивних мовних засобів і механізмів
їх впливу на людину.
Постановка проблеми. Багатоаспектність проблеми вираження емоцій у
мові зумовлює існування різноманітних підходів до її дослідження. В сучасній
науці виділяють психолінгвістичний напрям як один із напрямів, в руслі якого
вивчаються емоції. У психолінгвістиці, відповідно до філософського принципу
співставлення раціонального й ірраціонального, розмежовують два види
мовленнєвого впливу: раціональний і емоційний. Емоції розглядають як
особливий клас суб‘єктивних психологічних станів, що відображаються у
формі переживань, відчуттів приємного або неприємного, відношення людини
до світу та інших людей [10, с. 89].
Актуальність дослідження зумовлена загальною антропоцентричністю
сучасних лінгвістичних досліджень, зорієнтованих на вивчення всього
розмаїття діяльності людини, втіленої в явищах мови, у способах мовленнєвої
поведінки мовців, відображеної в текстах. Для сучасної лінгвістики актуальною
виступає антропоцентрична спрямованість і розвиток когнітивної лінгвістики,
які й визначають вивчення лінгвостилістичних особливостей різноманітних
творів в рамках когнітивної парадигми [1, с.10].
Об‘єктом дослідження обрані мовні засоби вираження емотивності у
текстовому просторі англомовних творів. Предметом дослідження стали
особливості актуалізації емотивності у казкових текстах англомовних авторів.
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Аналіз останніх досліджень з проблеми. У руслі сучасних наукових
досліджень проблема вивчення емоційної мовленнєвої поведінки людини
привертає увагу багатьох науковців сьогодення [2; 3; 7; 9; 10; 12; 13; 14].
Лінгвістів насамперед цікавить класифікація емотивної лексики, реалізація
емотивності на синтаксичному рівні, емотивність художнього тексту, а також
питання міжкультурної специфіки вербальної та невербальної маніфестації
емоцій. Учені вирізняють фундаментальні або базові емоції, кількість яких
варіюється з погляду представників різних шкіл. У науковій літературі емоції
розуміють як одну з форм відображення, розуміння та оцінки об‘єктивної
дійсності, іншими словами емоції розглядають як особливу своєрідну форму
пізнання і розуміння дійсності. У емоціях людина являється одночасно і
об‘єктом, і суб‘єктом; емоції пов‘язані з потребами, що базуються на ґрунті
мотивів діяльності людини [5, с. 430]. Вивчення проблеми відображення емоцій
у мовленні з позицій когнітивізму дозволяє науковцям говорити про концепти
емоцій або ж емотивні концепти.
Мету

статті

становить

аналіз

засобів

вираження

емотивності

в

англомовних текстах, що передбачає розв‘язання таких завдань як виявлення
засобів

вираження

емотивності

в

англомовних

текстах

та

вивчення

особливостей реалізації емотивності в англомовних казкових творах.
До середини 70-х років проблема мовної концептуалізації, так само як і
вербалізації емоцій, не привертала увагу мовознавців. Але з того часу, як
почали зароджуватися основи нової лінгвістичної парадигми – гуманістичної, в
центрі якої стоїть людина як носій і користувач мови та її психологія, лінгвісти
не змогли обминути сферу емоцій.
Зараз дослідження проблеми «мова та емоції» є одним з основних
пріоритетних напрямків сучасного вітчизняного мовознавства. Лінгвістів
насамперед

цікавить

класифікація

емотивної

лексики,

емотивність

на

синтаксичному рівні, емотивність художнього тексту, а також питання
міжкультурної специфіки вербальної та невербальної маніфестації емоцій.
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Загальна кількість емоцій, що фіксуються тлумачними словниками, дуже
велика. Однак учені-психологи вирізняють фундаментальні або базові емоції,
кількість яких варіюється з погляду представників різних шкіл. Популярною є
класифікація, запропонована американським психологом К. Ізардом. Вчений
виділяє такі базові емоційні стани як: задоволення, інтерес, презирство, сум,
сором, гнів, здивування, відраза [5, с. 63]. Загальноприйнятим є розмежування
емоцій за аксіологічним знаком (позитивні та негативні) і модальністю (радість,
інтерес, сум тощо). Дискусійним питанням лишається проблема передачі
інформації про емоційне ставлення мовця до об'єктів навколишнього світу.
Під вираженням емоцій розуміють їх опосередкування, маніфестацію у
мовленні, що супроводжується внутрішнім та зовнішнім переживанням [10, с.
96]. Існує два способи вираження емоцій: вербальний (за допомогою мовних
засобів) та невербальний (міміка, жести, пантоміміка тощо). Слід зазначити, що
другий спосіб переважає над першим, оскільки емоція – короткотривале
почуття і люди відчувають труднощі, намагаючись підібрати найбільш влучні
мовні засоби її вираження. Сутність механізму опосередкування емоцій у
мовленні пояснюється таким чином: людина здатна відображати в мові не
просто навколишній світ, а тільки те, що необхідно в даний момент, що
видається для неї значним. Цей процес регулюють емоції, які виступають у ролі
посередника між світом і його відображенням у мові. Емоції як психічне явище
відтворюють у свідомості людей їх емоційне ставлення до дійсності. Емоційні
оцінювання дійсності відображаються в семантиці мовних засобів, які
використовуються для вербалізації. Вони кодовані у вигляді компонентів, що
формують емотивність слова – здатність відтворювати у відповідних
типізованих умовах досвід вербального вираження певних емоційних ставлень
суб‘єктів до того, що несе дане слово-образ [11, с.24].
Емотивність властива всім мовним рівням: фонетичному, морфологічному,
лексичному і синтаксичному. Кожен з них має свою систему засобів
вираження. На фонетичному рівні дослідники висловлюють припущення про
існування зв‘язку між входженням певного звуку до складу слова та значенням
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цього слова. За їх твердженням, звук може викликати у свідомості мовців певне
значення, тобто заміщати собою предмет чи дію, стаючи їхнім символом. А
оскільки явища реального світу оцінюються тим, хто сприймає, то його оцінки
переносяться і на звуки, що супроводжують ці явища. Так виникають
символічні значення звуків узагалі, які поширюються на звуки мовлення [6, с.
60]. При цьому певні звуки здатні викликати відповідне коло асоціацій. Явище
звукосимволізму привертає увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних лінгвістів
(дослідження І.М. Горєлова, О.П. Журавльова, В.В. Левицького, Л. Блумфільда,
Д. Кристала). О.П. Журавльов на підставі численних експериментів довів, що
звуки мають певний зміст і певне значення.
На сучасному етапі можна стверджувати, що фонеми несуть головним
чином

інформацію

сенсорно-емотивного

характеру.

Наприклад,

звукосполучення [sl] передає неприємні асоціації: slime, slither, slug, sloppy і
т.ін. Негативні почуття викликає також звукосполучення [kr]: crash, crack,
crunch та ін.
Емоційний компонент значення часто виражається за допомогою морфем.
До емотивних суфіксів англійської мови слід віднести – y, – ling, – let, – ster, –
kin, – ette, – ard. Якщо емотивно нейтральна коренева морфема поєднається з
емотивним афіксом, лексична одиниця набуває емоційного забарвлення: daddy,
kiddy, girlie, mommy. У деяких випадках той самий суфікс реалізує у різних
дериватах полярну емотивність: dafty, softy та daddy, birdy. Такі суфікси є
потенційно амбівалентними.
На синтаксичному рівні для вираження емоцій можуть вживатися окличні,
питальні, еліптичні, інвертовані речення, вставні елементи. Чим вищий ступінь
емоційного напруження, тим вищий ступінь дезорганізації синтаксичної
структури. Перерваність, повтори, незакінченість синтаксичних конструкцій
характерні для високої концентрації емоцій [2, с. 56].
Важко

виділити

повний

набір

синтаксичних

структур,

що

використовуються для вираження певної емоції, але можна простежити деякі
закономірності. Наприклад, для вираження подиву в англійському дискурсі
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характерні питальні, питально-заперечні структури, повтори, перервані та
незакінчені речення:
―Arthur Badcock? But – he was – he was Heather Badcock’s husband. Aren’t
you perhaps making a little mistake?‖ (A. Christie).
Окличні речення та дезорганізація структури часто вживається для
передачі негативних почуттів:
Clive (With a wild, hopeless grief). Mother! Oh, it goes on and on.No meeting.
Never…(To Loise. Desperately). I want to know you. But you wonderful – changed
into yourself. Don’t you understand so that you can change me (P. Shaffer).
Найповніше емотивність досліджена на лексичному рівні. Існують різні
підходи щодо виділення та опису емоційного лексичного фонду мови, що
зумовлено різним розумінням поняття «емотивності» та її місцем у семантичній
структурі слова. Згідно з підходом до емотивності В.І. Шаховського, існує три
групи лексики для мовної репрезентації емоцій: лексика, що називає емоції;
лексика, що описує емоції; лексика, що виражає емоції.
Лексика, що називає емоції, не вважається емотивною. Слова fright, anger,
surprise містять лише поняття про певні емоції, тоді як семантика е мотивів
виражає внутрішній емоційний стан людини, її свідомості та психіки [3, с. 48].
Наступним видом мовного вираження емоцій є опис. На відміну від їх
спонтанного прориву у мовлення, опис є свідомим вираженням емоційного
стану мовними засобами. Опису підлягає, як правило, не емоція в цілому, а її
зовнішня експресія: міміка обличчя, очей, губ, пантоміміка, тембр голосу,
інтонація тощо. Лексичний опис емоційних кінем та просодем відтворює
атмосферу емоційних переживань, викликаючи в реципієнта почуття, адекватні
наміру автора. Це відбувається завдяки універсальності експресивного
компоненту та можливості його декодування. Наприклад: ―Suddenty he caught
sight of Mrs Ramsay's face. It was so white that she looked as though she were about
to faint. She was stariny at him with wide eyes.‖ (S.Maugham). Цей опис кінем очей
та обличчя сигналізує читачеві про сильне хвилювання, страх, який не може
приховати ця жінка.
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У деяких випадках той самий виразний компонент може передавати різні
емоційні стани. Так, наприклад, посмішка як одна з основних психофізичних
реакцій людини, хоча і передає в більшості випадків задоволення – радість,
іноді може виступати сигналом презирства, відрази і навіть суму. Лексика
називання та опису емоцій є за своєю семантикою нейтральною [7, с. 78].
Лексичний фонд власне емотивних засобів мови формують емотиви –
спеціальні лексичні одиниці, що виражають емоції. У своїй семантичній
структурі вони обов'язково містять емоційний компонент. В залежності від
типу емотивної семантики, всі емотиви поділяються на афективи, в яких
емотивна семантика складає єдиний зміст семантики слова (Ah! Gee! Why!), та
конотативи, в яких емотивні семи супроводжують основне логіко-предметне
значення: (rascal, rogue, scamp). Ці обидві групи лексики є емотивними як у
мові, так і у мовленні. Однак є група слів, які в мові є нейтральними, але мають
емоційний потенціал, що реалізується в процесі функціонування в мовленні [9,
с. 32]. Наприклад: ―Oh, dear, dear, you do look a sight, Dad… I never saw such a
sketch, though I expect I'm bad enough, goodness knows!‖
―I've dropped my eyeglasses, that's all what's wrong with me.‖ (J.B. Priestley).
Нейтральне слово sketch в наведеному контексті означає "чудовисько".
Серед лексики, що виражає емоції, особливе місце займають вигуки. Деякі
лінгвісти (Р.А. Бурдакова, Є.Є.Корді, А.А.Реформатський) вважають, що
вигуки взагалі не мають предметно-логічного значення: не означають поняття.
Проте ми поділяємо думку В.І. Шаховського, що емотивна лексика,
незалежно від питомої ваги емотивної семантики, має понятійний компонент.
Емотиви виражають і емоцію, і поняття, пов'язане з цією емоцією. У реченні
вигуки виконують комунікативну й емотивну функції, що свідчить про їх
важливу роль у мовленнєвому акті. Емоції – явище багатогранне. Вони
характеризуються суб'єктивністю та плинністю, що ускладнює процес їх
опосередкування у мовленні. Аналіз емотивних мовних засобів і механізмів їх
впливів на людину становить собою неабиякий інтерес для подальших
досліджень у цій сфері.
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Найяскравіше емоції можна дослідити проаналізувавши казки англійських
письменників. За приклад візьмемо твори Оскара Уальда. Казки О.Уайльда
мають наповнення емоціями негативного вмісту ПЕЧАЛЬ, СУМ, СМУТОК,
ЖАЛЬ, СТРАЖДАННЯ, ХВИЛЮВАННЯ тощо. Вважаємо за необхідне
зупинитися на особливостях репрезентації у казках автора емотивних концептів
ПЕЧАЛЬ, СТРАЖДАННЯ, оскільки дані концепти відрізняються специфічною
своєрідністю засобів передачі їх у текстах казок О.Уайльда та являються
базовими (ключовими) [4, с. 79].
У казках О.Уайльда емотивні концепти ПЕЧАЛЬ і СТРАЖДАННЯ на
лексичному рівні в авторському мовленні представлені або прямою номінацією,
або репрезентуються за допомогою описової лексики, або лексики, що виражає
емоції. В аналізованому ілюстративному матеріалі знаходимо основний тип
номінації даних концептів, що здійснюється за допомогою предикативного
вживання прикметників і прислівників.
Емотивний концепт ПЕЧАЛЬ репрезентується в казці ―The Happy Prince‖
таким чином: sorrow, to be sorry, to be so sad, a mark of disrespect, the beggars
were sitting at the gates, two little boys were lying in one another’s arms to try to
keep themselves warm [8, с.27–38].
СТРАЖДАННЯ як емотивний концепт репрезентований у цій же казці за
допомогою таких мовних одиниць як: suffering, ugliness, misery, to be crying,
eyes filled with tears. У зазначеній казці на противагу цим емотивним концептам
постає концепт ЩАСТЯ. На лексичному рівні він репрезентується таким
чином: happy, to be admired, to be glad, to look like an angel [ibid].
Концепт РАДІСТЬ також знаходить своє відображення в казці ―The Happy
Prince‖: to dance, play games, laugh, to make merry [ibid].
Цікавою є репрезентація емотивних концептів, притаманних текстам казок
ЧАРІВНИЦТВО і ДИВО. Одним із головних героїв казки ―The Happy Prince‖ є
статуя щасливого принца, яка розмовляє з ластівкою. На рівні мовлення
персонажу (статуї принца) репрезентовані ці концепти і вміщені в таку фразу:
―Dear little Swallow,‖ said the Prince, ―you tell me of marvelous things, but more
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marvelous than anything is the suffering of men and of women. There is no Mystery
so great as Misery‖[6, с.36]. Це можна визначити як ідею даної казки, яка має
певну філософську наповненість. Досить незвичною, навіть ще більш
фантастичною, ніж увесь сюжет казки, виявляється її кінцівка (розмова Бога з
Янголом).
У казці ―The Night in Gale and the Rose‖ знову репрезентовані емотивні
концепти ПЕЧАЛЬ і СТРАЖДАННЯ, які вербалізовані різними мовними
одиницями: sorrow, eyes filled with tears, my heart will break, pain, the secret of the
Student’s sorrow, to be afraid, sacrifice [8, с.39–46].
У казках О.Уайльда емоції жалю, смутку, страждань так тісно переплелись
між собою, що їх можна розрізнити лише з точки зору номінативності, тобто
стосовно використання лексичних одиниць, які використовуються для прямого
називання цих емоцій. Емотивні концепти ПЕЧАЛЬ і СТРАЖДАННЯ у казці
―The Night in Gale and the Rose‖ репрезентовані на синтаксичному рівні. Автор
часто використовує окличні речення: ―What a pity it is that they do not mean
anything, or do any practical good!‖ [8, с.44]. Повтори – частотне явище в казках
автора: ―One red rose is all I want,…only one red rose‖ [8, с.42], ―Be happy, be
happy‖ [8, с.43]. У цій казці з‘являються також концепти МУДРІСТЬ,
ПРИСТРАСТЬ, КОХАННЯ, СМЕРТЬ, ЖИТТЯ, МРІЯ, СЕРЦЕ: ―passion has
made his faсe like pale ivory…‖; ―yet Love is better than Life‖; ―Death is a great
price to pay for a red rose…and Life is very dear to all‖; ―What is the heart of a bird
compared to the heart of a man?‖ [8, с.39–46]. У тексті казки ―The Night in Gale
and the Rose‖ простежується емотивний концепт ЩАСТЯ, вербалізований
висловом: ―Be happy‖ [8, с.43]. Наприкінці казки репрезентовано концепт
ЗЛІСТЬ: ―said the student angrily‖ [8, с.46]. Окличне речення ―What a silly thing
Love is!‖ [8, с.48] репрезентує емотивний концепт РОЗЧАРУВАННЯ.
У процесі декодування тексту казки Оскара Уайльда ―The Selfish Giant‖,
базовим виявляється емотивний концепт ЗЛІСТЬ.
Для тексту казки характерним є емотивний концепт ЩАСТЯ: ―How happy
we are here!‖ [8, с.47]; ―so glad‖[8, с.50].
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Як зазначалося вище, базовим емотивним концептом казок О.Уайльда є
концепт ПЕЧАЛЬ, який репрезентований у тексті даної казки: ―the Giant felt
very sad‖ [8, с. 50]; ―his eyes were so full of tears‖ [8, с.50]. У цій казці
репрезентований емотивний концепт ЗДИВУВАННЯ: ―he rubbed his eyes in
wonder‖ [8, с.52]. У тексті казки ―The Devoted Friend‖ [8, с.53–67] знову
репрезентовані типові для художнього мовлення Оскара Уайльда емотивні
концепти (ПЕЧАЛЬ, ЩАСТЯ, ЗЛІСТЬ, РОЗЧАРУВАННЯ, ЗДИВУВАННЯ,
КОХАННЯ). У тексті казки можна також виокремити приклади реалізації
концепту ДРУЖБА.
Для репрезентації деяких емотивних концептів у тексті казки використані
окличні речення. Так, наприклад: ЗЛІСТЬ: ―What a silly question!‖ [8, с.54];
ЩАСТЯ: ―How lucky!‖ [8, с.59]; ПЕЧАЛЬ: ―Ah! That is always a very dangerous
thing to do!‖ [8, с.67] та інші. У текстах казок О.Уайльда ―The Star Child‖ [8,
с.68–83],―The Young Prince‖ [8, с.95–109], ―The Fisherman and His Soul‖ [8,
с.128–156]

репрезентовано

ключові

СТРАЖДАННЯ, ЗЛІСТЬ, СТРАХ,

емотивні

концепти

(ПЕЧАЛЬ,

РАДІСТЬ, ЗДИВУВАННЯ, ЗЛІСТЬ,

СТРАХ, КОХАННЯ, ЧАРІВНИЦТВО і ДИВО).
Висновки дослідження. Проведений аналіз дає змогу зробити висновки, що
в англомовних казкових текстах емотивність репрезентована в авторському
мовленні на лексичному рівні. В аналізованому ілюстративному матеріалі
можна виокремити основні емотивні концепти, що найчастіше вербалізовані за
допомогою предикативного вживання прикметників і прислівників, дієслів на
позначення емоційних станів героїв різноманітних творів. Для художнього
мовлення автора характерним є використання повторів та окличних речень, що
репрезентують

емотивні

концепти

на

синтаксичному

рівні.

Найбільш

поширеним серед емотивних концептів у текстах казок Оскара Уайльда
виявляються ПЕЧАЛЬ і СТРАЖДАННЯ, ДОБРО і ЗЛО, ЩАСТЯ, РАДІСТЬ,
ЗЛІСТЬ, СТРАХ, РОЗЧАРУВАННЯ, ЧАРІВНИЦТВО і ДИВО, ЗДИВУВАННЯ.
Також простежуються в творах емотивні концепти МУДРІСТЬ, МРІЯ,
КОХАННЯ, ПРИСТРАСТЬ. Засоби вираження емотивності в усіх казках автора
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типові для кожного з репрезентованих емотивних концептів. Здійснений у
роботі аналіз засобів реалізації емотивності та особливостей їх репрезентації в
англомовних текстах відкриває перспективи подальших досліджень, які можуть
бути пов‘язані з дослідженням авторського ідіостилю, тобто детальним
аналізом явища емотивності в художніх творах окремого автора.
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А.Ф. Кривко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕМОТИВНА ЛЕКСИКА ЯК КОМПОНЕНТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
У статті проаналізовано емотивність як явище та яку роль вона відіграє у
мові; виявлені особливості реалізації емотивності; виокремлено «емотивізм» в
дослідженнях філологів; проаналізовано співвідношення раціональне та
емоційне в мові та мовленні.
Ключові слова: емотивність, емотивізм, емотивна прагматика, текстова
емотивність, емотивне явище, емотивний компонент.
Наукові дискусії, пов'язані з можливістю відображення емоційного в мові,
вже мають свою історію. Розгляд цього питання зустрічається у риториці
античних філософів, у працях В. фон Гумбольдта, К. Бюлера, Л. Вайсгербера
Ш. Баллі, Х. Шпербера, О. Ердманом, Ж. Вандріес, у роботах прихильників
естетики

«емотивізма»,

у

дослідженнях

В.В.Виноградова,

Б.А. Ларіна,

В.А. Звегінцева. Відомі підходи до вирішення проблеми про співвідношення
раціонального та емоційного в мові та мовленні, про способи вербалізації
емоцій досить суперечливі. Певні протиріччя обумовлені, з одного боку,
труднощами вирішення фундаментальних мовознавчих завдань, а з іншого, - є
наслідком відсутності універсальної психологічної концепції емоцій, на якій
можуть базуватися лінгвістичні дослідження емотивності.
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Невизначеність та багатовекторність дослідження емотивності призвела до
того, що дослідження даного феномена вийшло за межі традиційних одиниць
мови. Багато питань, які пов'язані з вивченням динаміки емотивного значення,
емотивної валентності, емотивної комунікації та прагматики, виявляються
нерозв'язними на лексичному і навіть синтаксичному мовних рівнях. Сучасна
тенденція в лінгвістиці до укрупнення одиниць дослідження і розширенню
предмета

вивчення

за

рахунок

залучення

все

більшої

кількості

екстралінгвістичних факторів робить необхідним дослідження емотивних явищ
у

контексті

одиниць

більш

високого

рівня. Вивчення

особливостей

функціонування лінгвістичної категорії емотивності в тексті є актуальним для
лінгвістики емоцій та лінгвістики тексту.
Постановка проблеми. Недостатньо визначеним у сучасній лінгвістиці
тексту є

статус

текстової

емотивності:

вона

часто

ототожнюється

з

експресивністю та оцінністю, або розглядається як складова експресивноемоційного, емоційно-психологічного чи емоційно-прагматичного вимірів
художнього

тексту. Проте

виключення

емотивності

із

самостійних

категоріальних ознак тексту невиправдано розширює або звужує обсяг
поняття «текстова емотивність»[ 6, c. 11].
Існування численних метамовних і метафоричних позначень емотивних
явищ

на

кшталт

«емоційне

навантаження»,

«емоційне

забарвлення»,

«емотивний план», «емотивний тон», «емоційний ореол», «чуттєве тло»
ускладнює вивчення досліджуваного явища і робить необхідним виявлення
уніфікованих характеристик текстової емотивності.
Дана стаття присвячена вивченню емотивних компонентів мови з
урахуванням їх функціональних властивостей, які визначаються у межах
основних теоретичних положень лінгвістики тексту, лінгвостилістики та
інтерпретації тексту.
Актуальність статті визначається необхідністю всебічного вивчення даної
проблеми, а також необхідністю подальшого вивчення структурно семантичних
особливостей емотивних компонентів у мові та мовленні. Незважаючи на те,
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що проблемі емотивності присвячено досить багато досліджень, залишається
неясним досить багато аспектів, наприклад, співвідношення понять емоції та
експресії. Не повністю вирішено питання про те, як емотивний компонент
входить у лексичне значення слова. Разом з тим очевидно, що емоційна сфера
людини-мовця відбивається у мові і його семантиці. Крім того, практично будьяка лексична одиниця мови може стати емотивною, адже нейтральні слова,
поєднуючись, один з одним, можуть утворювати емотивно забарвлені
словосполучення і

надфразові

єдності,

або

набувати

контекстуально

емотивного забарвлення.
Об'єктом дослідження виступає емотивна лексика та її функціональні
прояви: емоційний об'єкт відображення, власне емоційне відображення, спосіб
вираження емоційного в мові та мовленні. Мету статті становить виявлення
базових характеристик емотивної лексики, що маніфестують емоційні
відносини та стан мовців.
У рамках поставленої мети вбачається за необхідне рішення наступних
завдань: 1) вивчити теоретичні аспекти взаємозв'язку емоцій людини і мови; 2)
визначити роль емоцій у комунікативній діяльності людини; 3) описати основні
емотивні смисли емотивної лексики; 4) проаналізувати особливості емотивної
номінації.
Емоції складають фундамент людської свідомості, для їх позначення
індивід апелює не тільки до отриманих знань, а й до особистого досвіду.
Взаємодія лінгвістичного, когнітивного та психологічного факторів здатна
відповісти на питання щодо специфіки кожної окремо взятої мовної картини.
Адже як наголошується в роботах вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (В.І.
Шаховський, Дж. Лакофф, М.В. Гамзюк та ін.), пізнання світу здійснюється за
допомогою емоцій. Емоції виступають об‘єктом когнітивної лінгвістики і на
мовному рівні трансформуються в емотивність. Таким чином, поняття «емоції»
є психологічною категорією, а емотивність - мовною [4, с. 56]. У широкому
розумінні ця категорія охоплює всі мовні засоби відображення емоцій.
Емотивне значення - це значення (семема), єдина структура якого містить сему
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емотивності тієї чи іншої категорії, тобто це значення, в якому виражено або
визначено емотивний зміст. Емотивна лексика інтегрує об‘єктивне та
суб‘єктивне, образне та поняттєве, статичне та динамічне, універсальне та
національно-специфічне. В.І. Шаховський ввів наукове поняття емосеми [7, с.
34], сутність якої розкривається як окремий вид сем, що співвідносяться з
емоціями того, хто говорить. Ці семи виражаються у семантиці слова як
сукупність семантичної ознаки «емоція» і семних конкретизаторів: «любов»,
«зневага», «приниження» тощо. Саме тому, при дослідженні емосем потрібне
враховувати не тільки когнітивні, але й лінгвокультурологічні аспекти
досліджуваного явища. Емотиви – це матеріалізований у мові світогляд мовця,
його свідомість, мислення (Н.Д. Арутюнова, М.М. Болдирєв, О.С. Кубрякова).
Вивчення національно-культурної специфіки вираження емоцій є одним з
актуальних напрямів лінгвістичних досліджень. Незалежно від способу
номінації, лексичні одиниці з культурно маркованою конотацією несуть
специфічну емотивну семантику, що відображає національний характер,
історію та культуру. Проблема національно-культурної специфіки вираження
емоцій є предметом особливої уваги вчених. Дане питання визначено як один з
пріоритетних напрямків сучасних лінгвістичних досліджень [7, с.7].
Англійська

мова

характеризується

високим

ступенем

семіотичної

насиченості на всіх рівнях позитивно забарвленої лексики, тоді як українська
лексична емосистема більше уваги приділяє саме високо експресивним
концептам, випускаючи з поля зору менш експресивні лексеми. Дану тенденцію
можна простежити, наприклад, на основі лексикологічного аналізу концепту
«задоволення», семне поле якого становить не емотивна лексика. На цьому
етапі не можна не погодитись з думкою Ш. Баллі про те, що експресивне має
протиставлятися нейтральному [6, с. 9]. Англійський еквівалент даної емоції –
satisfaction – може представити низку синонімів, що позначають різний ступінь
задоволення та нюанси його відчуття. Для розвідки словникових дефініцій
даних концептів доречно співставити лексикографічні дані авторитетних
тлумачних словників в українській та англійській мовах. Словник української
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мови в 11 томах дає наступне тлумачення лексеми «задоволення»: 1. Дія за
знач. задовольнити, задовольняти 2. Почуття і стан вдоволення чим-небудь;
задоволеність [3, с. 83]. Як бачимо, дана емоція в українській мові тлумачиться
лише за допомогою емотивно нейтральних сем «дія», «почуття», «стан». Тепер
розглянемо

словникові

статті

тлумачення

англійського

еквіваленту

«satisfaction», синонімічний ряд якого містить семи позитивних емоцій: comfort,
contentment, ease, enjoyment, fulfillment, gratification, happiness, pleasure, sense of
achievement. Як бачимо з останньої дефініції, англомовний індивід пов‘яже
даний концепт з успіхами в професійній сфері. Отримані дані підтверджують
прагматичну спрямованість американського національного характеру та
американської етносемантичної особи, орієнтованої на діяльність та досягнення
мети. Здатність людини керувати словесним вираженням емоцій, пропускати їх
через ситуативні, соціальні та інші фільтри свідомості, залежно від яких одні й
ті самі емоції можуть знаходити різні лексико-семантичні вираження, вказує на
інтелектуальність комунікативної емотивності. Авторитетний Оксфордський
словник в 12 томах, укладений на початку ХХ століття має наступне пояснення
терміну «satisfaction»: I. 1. With reference to obligations. The payment in full of a
debt, or the fulfillment of an obligation or claim; the atoning for an injury, offence, or
fault by reparation, compensation, or the endurance of punishment; the act of
compensation or amends; an amount paid in compensation; a penalty; law: To enter
satisfaction. 2. The performance by a penitent of the penal and meritorious acts
enjoyed by his confessor as payment of the temporal punishment due to his sin: the
last of the constituent parts of the sacrament of penance. 3. The atonement made by
Christ for sin, according to the view that His sufferings and merits are accepted by
the Divine justice as an equivalent for the penalty due for the sins of the world. So
doctrine of satisfaction occas. said of Christ himself as the victim by whose sacrifice
the satisfaction was made. 4. The opportunity of satisfying one‘s honor by a duel
from the person who deems himself insulted or injured.
II. With reference to desires or feelings. 5. The action of gratifying (an appetite
or desire) to the full, or of contenting (a person) by the complete fulfillment of a
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desire or supply of a want; the fact of having been gratified to the full or of having
one‘s desire fulfilled; satisfied or contented state of mind; now usually, gratification
or pleasure occasioned by some fact, event, or state of things; a particular instance of
satisfaction; an experience, fact, or circumstance that occasions gratification. 6.
Release from suspense, uncertainty, or uneasiness; information that answers a
person‘s demands or needs; removal of doubt, conviction.
III. 7. Satisfaction-money, money paid in satisfaction; satisfaction piece, a
formal acknowledgement given by one who has received satisfaction of a mortgage
or judgment, to authorize the entry of such satisfaction on the record [8, с.130].
У ході міжкультурної комунікації спосіб інтерпретації людьми своїх
власних емоцій залежить, принаймні деякою мірою, від лексичної сітки
координат, яку надає їм рідна мова [2, с. 18]. Як спостерігаємо, концепт
«satisfaction» в англійській мові є більш експресивно маркований, утворює
більше дериватів різного типу, ніж концепт «задоволення» в українській. Саме
цей факт і пояснює наявність в англійському семному полі більшої кількості
емосем. Для англомовної особистості фундаментом позитивної лексики у
свідомості є як концепти-домінанти, так і менш експресивно марковані
емотиви. Для україномовного індивіда різниця між щастям, радістю,
насолодою, раюванням, утіхою та просто задоволенням стане важливим
фактором при апелюванні до наявних в свідомості емотивів для позначення
позитивної емоції. Український національний характер має потребу позначити
різні відтінки справжнього щастя, тоді як слабка позитивна емоція та її прояви
залишаються поза полем зору національної свідомості. Соціолінгвістика при
дослідженні емотивної лексики стає чи не основою, на якій побудована теорія
особливостей передачі емоцій у мові. Емоційна людина виступає одночасно
об'єктом і суб'єктом пізнання. Мова виступає як спосіб об‘єктивації
етнокультурної інформації. Емоційна лексика тісно пов‘язана з національною
свідомістю, вона відразу реагує на зміни світобачення соціуму, що легко можна
простежити взявши до рук сучасний тлумачний словник англійської мови
укладений наприкінці ХХ поч. ХХI ст. [9, с. 56]. Із відходженням та зникненням
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ідеалів честі та обов‘язку, які шанувались на початку минулого століття; з
приходом та установленням ринкових відносин; пріоритетів збагачення над
моральними цінностями, які колись спонукали укладачів тлумачного словника
на початку ХХ ст. віднести сему obligations як до первинної у конотації
концепту «satisfaction», з‘явилась і нова послідовність тлумачення лексичної
одиниці, що відобразила суспільні процеси у мові мов дзеркало: satisfaction – 1.
a feeling of happiness or pleasure because you have achieved something or got what
you wanted: personal satisfaction, look of satisfaction, to get satisfaction from sth.,
job satisfaction; 2. to sb‘s/sth‘s satisfaction if; 3. when you get money or an apology
from someone who has treated you badly or unfairly; 4. when someone gets
something that they want, need or have demanded [ 9, p. 1457].
При порівнянні ступеня інтенсивності експресивної складової конотації в
українській та англійській мовах стає очевидним той факт, що у слов‘янських
мовах експресія може бути виражена на морфемному рівні, тоді як англійській
мові притаманна продуктивність конверсії та номінації, а не афіксації. Різні
народи володіють специфічним баченням світу і тому по різному відображають
в своїх мовах оточуючу їх дійсність. Національна і культурна свідомість
формується поза мовою, але знаходить своє відображення в мові, зокрема в її
лексичному складі. Це відображення може бути раціональним і емоційним.
Національний характер та менталітет українців формувався під впливом
унікальної природи, специфічної та складної історії країни, він є продуктом
слов‘янських культурних традицій. Особливості вербальної репрезентації
емоційного досвіду мають безпосереднє відношення до менталітету етносу, що
й визначає особливості функціонування та кількісну репрезентацію позитивної
емолексики в українській мові. Емотивна конотація – це не тільки наслідок
емотивної реакції на образ, що лежить в основі значення, але, ще й результат
інтерпретації образної основи в категоріальному просторі установок культури і
її ідеалів. Гармонія з цими установками виражається в спектрі позитивних
почуттів – відношень в діапазоні схвалення, а дисгармонія – в діапазоні
несхвалення [5, с. 232].
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Шлях від позамовної реальності до поняття та словесного вираження є
неоднаковий у різних народів, що є обумовленим різною історією та умовами
життя цих народів, специфікою розвитку їх суспільної свідомості. Існує думка,
що концептуальна та мовні картини світу співвідносяться одне з одним як ціле
з частиною. Мовна картина світу – це частина культурної (концептуальної)
картини. Культурна та мовна картини тісно взаємопов‘язані, знаходяться в
безперервній взаємодії. Картина світу набуває нового забарвлення в ракурсі
емоційної сфери свідомості, що дозволило сучасним лінгвістам-емотиологам
(О.Ю. Мягкова, З.Е. Фоміна, В.І. Шаховський та ін.) виділити емоційну картину
світу, в якій об‘єктивна реальність відображається крізь призму суб‘єктивних
емоцій [1, с. 54]. Ще довгий час дане питання буде викликати інтерес багатьох
лінгвістів, адже сфера емоційного найбільш гнучка та зазнає постійного впливу.
Весь суб‘єктивізм даного пласту мови потребує глибоких досліджень не лише
лексичних знаків, а й історії того народу, який ці знаки використовує для
позначення емоційного стану.
Проведений аналіз дає змогу зробити висновки, що українська мова – одна
з найбільш семантично багатих, з точки зору епітетів, дериватів морфемного
типу. Лексика позитивних емоцій, зокрема іменниковий ряд емосем,
представлені в меншій кількості, ніж в англомовній лексичній системі, що є
зумовленим історичними особливостями розвитку українського соціуму.
Англійська мова, навпаки, не здатна представити такий великий ряд епітетів та
морфемних дериватів, але, натомість, їй властива велика нюансивність
емоційної лексики на позначення позитивних переживань, а також зміна
пріоритетів у тлумачних словникових статтях, що є віддзеркаленням
суспільних процесів. Обидві мовні картини потребують більш детального та
широкого аналізу в межах соціолінгвістики.
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Л.Ю. Максимишина
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖІНКА» В СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті подано визначення лексико-семантичного поля, описано його
властивості та структуру, а також проаналізовано основні складові
компоненти лексико-семантичного поля «жінка» в сучасній англійській мові.
Ключові слова: лексико-семантична група, лексико-семантичне поле, лексикосемантична категорія, жінка.
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Мова як динамічна система потребує аналізу її розвитку на всіх рівнях.
Окреме місце у з'ясуванні цього процесу займає проблема вивчення змін
семантичної структури одиниць лексичного складу мови як найбільш рухомої
частини мовної системи. На сучасному етапі розвитку лінгвістики глибоко
розроблена загальна теорія значення слова, його семантичної структури,
розглянуті шляхи становлення семантики слова. Цим питанням присвячені
праці О. Потебні, В. Виноградова, Ю. Караулова, Л. Лисиченко, В. Телії, Д.
Шмельова та інших. Однак багатовимірність об'єкта дослідження породжує
проблеми, які вимагають нових підходів до їх вивчення.
Ідеї та принципи семантичного аналізу мови, які були об'єднані під
загальною назвою «дослідження семантичного поля», виникали і складались
поступово з кінця XIX - початку XX століть. Формулювання цих ідей та
принципів

можна

знайти

у

М.М.Покровського, P.M. Мейера,

працях

О.О.Потебні,

Тріра, Л. Вейсгербера, Г. Штерберга,

Г. Ібсена, В. Порціга, А. Йолеса та інших.
Актуальність даної статті полягає в тому, що виконане дослідження
доповнює вчення про польову організацію лексичних одиниць в мові, а також
розширює погляди на лексичну семантику сучасної англійської мови.
Метою статті є опис структури лексико-семантичного поля «жінка» в
англійській мові. Досягнення сформульованої вище мети передбачає виконання
низки завдань: 1) визначити поняття лексико-семантичного поля та виявити
властивості останнього; 2) дослідити загальну структуру лексико-семантичного
поля; 3) проаналізувати лексеми, які входять до складу лексико-семантичного
поля «жінка» в англійській мові.
У сучасному мовознавстві семантичне поле визначається як сукупність
мовних одиниць, які об'єднуються за змістом і відображають понятійну,
предметну та функціональну схожість позначуваних явищ [7, с. 99]. Лексикосемантичні поля є відносно автономними, бо пов'язані між собою, що
засвідчується багатозначними словами, які різними значеннями входять до
різних

полів.

Семантичне

поле

характеризується

властивостями:
470

такими

основними

1) наявністю семантичних відношень (кореляцій) між словами, які входять
до його складу;
2) системним характером цих відношень;
3) взаємозалежністю та взаємообумовленістю лексичних одиниць;
4) відносною автономністю поля;
5) безперервністю позначення його смислового простору;
6) взаємозв'язком семантичних полів у межах цілої лексичної системи
[ibid].
У структурі семантичного поля традиційно виділяють такі частини:
1) ядро поля, що представлене родовою семою - компонентом, навколо
якого розгортається поле. Оскільки ядро є лексичним вираженням смислів, або
семантичних ознак, воно може замінити кожен член парадигми. У ядрі
містяться найважливіші слова, що пов'язані між собою сильними семантичними
відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні і родо-видові групи;
2) центр поля складається із одиниць, які мають інтегральне, загальне з
ядром і між собою, значення;
3) периферія поля складається із одиниць, що за своїм значенням є
найвіддаленішими від ядра. Вони деталізують та конкретизують основне
значення поля. Зазвичай периферійні елементи перебувають у зв'язку з іншими
семантичними полями, утворюючи при цьому лексико-семантичну цілісність
мовної системи;
4) фрагменти поля є вертикальною ядерною і центро-периферійною
структурою, яка за своєю семантикою утворює окрему гіперо-гіпонімічну
структуру однотипного/різнотипного складу [4,с.120].
Дослідження

лексики

в

аспекті

польової

організації

як

правило

здійснюється у двох напрямах: 1) ономасіологічному (від поняття до знаку,
який його виражає, від плану змісту до плану вираження); та 2)
семасіологічному (вивчення лексичних значень слів і виразів, та їх змін).
Ономасіологічною властивістю семантичного поля є те, що в його основі
знаходиться

родова

сема, або

гіперсема,
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яка

позначає

клас

об'єктів.

Семасіологічна характеристика поля полягає в тому, що члени поля
співвідносяться один з одним за інтегрально-диференційними ознаками в своїх
значеннях. Це дозволяє об'єднувати та розрізняти їх в межах одного поля.
Дослідник Ф.П. Філін при членуванні мовної системи використовує
поняття «лексико-семантичні групи (ЛСГ)», під якими розуміються лексичні
об'єднання з однорідними значеннями, які можна співставити. Відповідно ЛСГ
трактуються як специфічні явища мови, зумовлені її історичним розвитком.
Різновидами ЛСГ є синонімічні ряди, антоніми, а також лексичні угрупування з
родовидовими зв'язками. Від ЛСГ слід відмежовувати словотвірні («гніздові»)
об'єднання слів, граматичні класи, комплекси значень багатозначних слів та
тематичні групи (наприклад, назви частин людського тіла і т.д.). Зазвичай
тематичні групи перетинаються, а інколи і повністю співпадають з ЛСГ [15, с.
29].
Отже, лексико-семантичні групи – це більш вузькі поєднання, які
виокремлюються у межах поля [8, с. 267]. Вважається, що до ЛСГ, як і до поля,
можна відносити одиниці різних частин мови, оскільки вони представлені в
усіх зв'язках, характерних для елементів ЛСГ. ЛСГ виділяють декількома
способами. По-перше, ЛСГ виокремлюється на основі загального поняття, що
виражається словами відповідної ЛСГ. По-друге, ЛСГ виділяють на основі конкретного слова (або групи слів). За словником синонімів визначають набір
синонімічних йому одиниць. Для попереднього визначення складу ЛСГ
використовують також суб'єктивний мовний досвід дослідника. Надалі кожне
слово відокремленої таким чином групи перевіряється за тлумачними
словниками, тобто знижується суб'єктивізм інтуїтивного підходу. По-третє,
ЛСГ можна виділити на основі статистичних даних про сумісне розташування
слів у тексті, тобто про їх дистрибуції. Чим більше випадків сумісного
вживання слів зафіксовано, відповідно ці слова зв'язані між собою тісніше і
можуть бути об'єднані в єдину ЛСГ. Даний метод називається дистрибутивностатистичним.

По-четверте,

ЛСГ

виділяють

також

на

основі

даних

асоціативного експерименту, отриманих в результаті опитування інформантів,
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тобто носіїв мови. У середині лексико-семантичних груп виділяють ще тісніше
пов'язані

семантичні

об'єднання

(їх

називають

лексико-семантичними

категоріями) - синоніми, антоніми, гіпоніми [op.cit., с. 267].
Синоніми слід розглядати як слова однієї й тієї ж частини мови, значення
яких повністю чи частково збігаються. У семантичному полі синоніми через
своє значення накладаються один на одного або перебувають поряд один з
одним. Вони, як правило, називають той самий денотат, але різними словами.
Втім, синоніми обов'язково різняться між собою - відтінками значень,
емоційним забарвленням, експресивністю, стилістичною віднесеністю, різною
активністю в мові, здатністю сполучатися з іншими словами тощо.
Антонімія являє собою семантичне явище, пов'язане з відбиттям у мові
однієї сутності, однак на відміну від синонімів подібність значення
антонімічних слів виявляється насамперед у їх протиставленні в свідомості
людини. При цьому, що одне і те ж явище, ознака, якість можуть бути
позначені антонімічними словами в залежності від зовнішньої ситуації, тобто
від того з якими реаліями вони співвідносяться. Таким чином, антонімія
виступає своєрідним показником системності лексики, що упорядковується в
різних напрямках відносинами протилежності слів. Антонімія містить у собі
слова, що позначають протилежні полюси однієї якості, контрастні явища і
предмети [7,с. 104].
Слово «жінка» є наочним прикладом парадигматичних відносин. Перш за
все, за своїми значеннями воно входить в лексико-семантичні парадигми різних
ступенів. Наприклад, з одного боку, значення «жінка» як «людина взагалі або
людство, людський рід» (human being) дозволяє протиставити його словам, що
позначають тваринний світ, наприклад, beast (fish, insect), З іншого, воно
знаходиться в парадигматичних відносинах, тобто актуалізує протилежні
зв'язки зі словами: man, mistress, husband, girl, daughter і т.ін. За
протиставленнями woman - man, woman - gir1, woman - mistress стоять певні
лексико-семантичні парадигми, що об'єднують слова, які позначують особи за
різними природними і соціо-гендерно-культурними ознаками. Перші два
473

протиставлення виявляються в одній складній лексико-семантичній парадигмі,
членами якої є слова, що позначають особу за статтю та віком.. Протиставлення
за відносною ознакою «стать» утворює три ряди: woman, gir1, female, old
woman і т.і. Так, перебуваючи у відносинах протиставлення зі словом man за
семантичною ознакою «стать», woman збігається з ним за ознакою «вік». І
навпаки, перебуваючи у відносинах протиставлення зі словом girl за
семантичною ознакою «вік», woman збігається з ним за ознакою «стать». Також
можна навести приклади багатоьох інших груп, об'єднаних певними
семантичними ознаками.
Як

показують

результати

досліджень,

можна

виділити

принаймі

одинадцять семантичних підгруп, що характеризують жінок за: 1) ознакою статі
(woman, girl - присутність у всіх лексем даної тематичної групи); 2) віком (girl дівчина, woman - жінка, old woman - жінка похилого віку); 3) кровною і
юридичною спорідненостю (mother - мати, gradmother - бабуся, wife - дружина,
dauther - дочка); 4) сімейним станом (widow - вдова); 5) міжособистісними
відносинами (sweetheart- кохана, jаm tагt - мила, кохана); 6) соціального статусу
(queen - королева, duchess - герцогиня); 7) національною та етнічною
приналежністю (Negress- негритянка, Irishwoman- ірландка); 8) професією або
родом занять (manageress - керуюча, nun - черниця); 9) вказівку на сексуальну
орієнтацію (lesbian - лесбіянка); 10) якісною характеристикою жінці (ісе-queen
(розм.) - холодна і зарозуміла жінка, bag (cленг) - неприваблива жінка; рigeon
(розм.) - симпатична дівчина або жінка); 11) вказують на місце проживання
(townswoman (літер, устар.). - городянка) [ 2,с.153 ].
Дослідники вважають, що при найменуванні жінок у англійській мові
величезне значення відіграє словотворення. Наприклад, для лексичних
одиниць, що належать до досліджуваної ЛСГ найпродуктивнішим типом
морфологічного словотвору є суфіксація від субстантивних і дієслівних основ.
Найбільш частотними суфіксами в даній ЛСГ є: -еss (утворив більшу кількість
дериватів і замінив споконвічний -еstre); -еtte. Здебільшого сучасні слова з
суфіксом -еss позначають назви професій: seamstress -швея; embroideress вишивальниця; authoress – письменниця [ 2,с.120 ].
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Поповнення складу ЛСГ «жінка» в англійській мові походить також через
запозичення. Найбільша група іншомовних слів в даній ЛСГ належить до
французької мови, що пояснюється тривалим пануванням і високим соціальноекономічним і культурним рівнем завойовників (baroness- баронеса, соuntess графиня, duchess - герцогиня). Такім чином, морфологічний словотвір

і

запозичення є основними способами поповнення ЛСГ «жінка» в англійській
мові.
Отже, під лексико-семантичними групами слід вважати вузькі поєднання,
які виокремлюються у межах поля. До ЛСГ, як і до поля, можна відносити
одиниці різних частин мови, оскільки вони представлені в усіх зв'язках,
характерних для елементів ЛСГ. Усі компоненти, що представлені в межах
лексико-семантичного поля «жінка», взаємозв‘язані різними типами зв‘язків,
які тісно переплітаються і утворюють єдину динамічну систему. Саме
різноманіття складових лексико-семантичного поля «жінка» у сучасній
англійській мові та їх актуалізація у дискурсі являється основою для
подальшого, більш детального вивчення цього феномену.
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Л.Ю. Максимишина
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТ WOMAN У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються різні трактування поняття концепт. Аналізуються
особливості

лінгвістичної

репрезентації

концепту

woman

на

основі

словникових визначень та фразеологічних виразів сучасної англійської мови.
Виділено ядерні, центральні та периферійні значення концепту woman у межах
понятійної складової.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, концепт woman, лексикосемантичне поле.
Сучасний

стан

лінгвістики

можна

охарактеризувати

як

антропо-

орієнтований – орієнтований на вивчення людини. Через зміну наукових
парадигм в центрі уваги мовознавців опиняється людина як носій мови,
представник тієї чи іншої культури та формується один із наукових напрямків –
когнітивна лінгвістика, яка зайняла важливе місце у системі сучасного
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мовознавства. Її поява та динамічний розвиток є характерною рисою початку
ХХІ ст. У межах когнітивної лінгвістики з'являється нова стадія дослідження
зв‘язків між мовою та свідомістю людини.
Актуальність даної розвідки зумовлена дослідженням мовної особистості
крізь призму положень когнітивної лінгвістики. Когнітивна лінгвістика як
самостійна область сучасної лінгвістичної науки виділилась із когнітивної
науки. Відмінність когнітивної лінгвістики від інших когнітивних наук полягає
в її матеріалі – вона досліджує свідомість на мовному матеріалі. Ключовим
поняттям когнітивної лінгвістики є концепт.
У порівнянні з широко вживаним терміном «лексичне значення слова»
термін «концепт» є більш складною структурою тому, що включає в себе крім
вербальної й невербальну інформацію. Оскільки поняття «концепт» носить
міждисциплінарний характер, воно викликає інтерес не лише лінгвістів, а й
психологів, філософів, психолінгвістів. У даній статті увага зосереджується на
вивченні концепту woman, який займає рівноцінне місце серед таких базових
концептів як Бог, любов, життя, щастя, тощо [1,c.5].
Концепт woman є одним з ключових у будь-якій культурі. Споконвічні
питання про сутність чоловіка і жінки, відносини між ними не залишають
байдужими сучасних дослідників, а, отже, дане дослідження є актуальним.
Метою роботи є розкриття особливостей концепту woman у межах понятійної
складової та у фразеологічних одиницях англійської мови. Предметом даного
дослідження є лінгвістична репрезентація концепту woman за допомогою
фразеологічних одиниць у словникових статтях. Об‘єктом виступає концепт
woman. Матеріалом для дослідження слугували словникові статті та
фразеологічні вирази.
Вивченню концептів присвячена велика кількість наукових робіт.
Питаннями, що пов‘язані зі структурою концептів та об‘єктивізацією концептів
за допомогою мовних засобів займалися такі вчені як А.П.Бабушкін,
С.Г.Воркачьов,

В.І.Карасік,

Д.С.Ліхачьов,

І.А.Стернін,

Ю.С.Степанов,

Дж.Лакофф та багато інших. Великий внесок у лінгвістику зробили науковці,
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які займалися не лише теоретичними проблемами мовознавства, а й присвятили
свої роботи опису конкретних концептів у різних мовах. В сучасній лінгвістиці
проблема, пов‘язана із визначенням структури концепту, досі залишається
актуальною. Досліджуючи концепти, лінгвісти уникають одностороннього
розуміння цього явища та тяжіють до його комплексного опису. Проте, на
сьогоднішній день і досі залишаються спірними питання про структуру, типи та
властивості концептів.
Мова являється одним із засобів доступу до свідомості людини, її
концептосфери, до змісту і структури концептів як одиниць мислення. Через
мову можна пізнати й експлікувати концептуальний зміст свідомості [1, с. 7].У
своїй

монографії

«Когнітивна

лінгвістика»

З.Д.Попова

та

І.А.Стернін

визначають концепт як дискретне ментальне утворення, яке є базовою
одиницею мисленнєвого коду людини, має відносно впорядковану внутрішню
структуру, представляє собою результат пізнавальної (когнітивної) діяльності
особистості й суспільства та несе комплексну, енциклопедичну інформацію про
відображуваний предмет чи явище [2, с. 34].
В.І.Карасік пропонує декілька визначень концепту. Лінгвіст характеризує
концепти як «ментальні утворення, які представляють собою збережені в
пам‘яті людини значні усвідомлені видові

фрагменти досвіду» [3, с. 59],

«багатовимірне ментальне утворення, в складі якого виділяються образноперцептивна, понятійна та ціннісна сторони» [op.cit. c. 91], «збережену в
індивідуальній чи колективній пам‘яті значущу інформацію, яка наділена
певною цінністю» [op.cit., с. 107]. Отже, концепт визначається як одиниця
мислення, свідомості чи пам‘яті, яка відображає культуру народу. Можна
сказати, що концепт – це одиниця мислення, яка є носієм різної інформації та
може повністю або частково репрезентуватися в мові, відображаючи
індивідуальне чи національне світосприйняття предметів і явищ засобами мови.
Різне трактування терміну концепт пов‘язане з його складною структурою.
Концепт є двостороннім: він має семантичне наповнення та мовне вираження.
Мова є лише одним із способів формування концептів у свідомості людини.
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Для ефективного формування концепту необхідний також чуттєвий досвід,
наочність, предметна діяльність з тим чи іншим предметом чи явищем. Чим
багатша культура нації, її фольклор, література, наука, образотворче мистецтво,
історичний досвід, релігія, тим багатша концептосфера мови [5, с. 5].
У сучасному мовознавстві простежується тенденція до опису концептів у
термінах поля. Під терміном «семантичне поле» розуміється кількість мовних
одиниць, об‘єднаних спільним значенням. Багато лінгвістів говорять про
польову модель концепту, де когнітивні ознаки, представлені у словникових
визначеннях концепту, становлять його ядро, а контекстуальні репрезентації
поняття формують його периферію. Більш детальний опис польової структури
концепту включає ядро (назва концепту), центр (оточений етимологічною
пам‘яттю слова, яка репрезентує концепт у мові за допомогою визначень слова,
які показують пряме і переносне значення концепту, а також типових
асоціативних реакцій, які складають основний емоційний шар концепту) і
периферію (виражену в конотативних та метафоричних значеннях концепту, в
індивідуальних асоціаціях, які формуються у свідомості особистостей) [ op.cit.
c. 27 ].
Писати про жінку складно, але водночас дуже цікаво. Жінка – це одвічна
загадка природи, на яку важко знайти відповідь, це як подорож у невідоме. Роль
жінки надзвичайно важлива чи то у суспільстві, чи у сімейному колі, адже вона
охоплює всі найменші дрібниці та найтонші нюанси. Якщо включити у дане
дослідження лексичні одиниці, які мають у своїй семантичній структурі
компонент, що повністю чи частково актуалізує загальне значення концепту
woman, слід досліджувати більш складну структуру лексико-семантичного поля
засобів, що реалізують даний концепт в англійській мові. Наступні значення
складатимуть периферію концепту woman:
1. зневажливий спосіб звертання до жінки наказовим, злим тоном: Be quiet,
woman!, Do you realize, woman, the scandal and publicity that will be involved?
Таке вживання вважається образливим.
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2. Похідні слова, в складі яких присутня лексема woman та їх синоніми:
womanhood, womanish, womanism, womanist, womanize, womanizer, womankind
(second sex, female sex, fair sex, gentle sex, weaker sex), womanlike, womanliness,
womanly.
Тепер розглянемо фразеологізми з лексемою woman, які знаходяться на
периферії концепту. Фразеологічнао зв‘язані значення лексеми woman в складі
ідіоматичних виразів, прислів‘їв та приказок можуть бути представлені
наступними семантичними групами:
1. Обов‘язки жінки. Прислів‘я a woman’s work is never done характеризує
жінку як працьовиту особу, у якої завжди багато роботи по господарству.
Відсутність господині в домі дається взнаки: house goes mad when women gad. З
давніх давен вважалося, що жінка є символом домашнього затишку, оберегом
сімейного щастя. Проте прислів‘я a woman’s place is in the home не завжди
схвально сприймається сучасними жінками, оскільки останнім часом в
суспільстві спостерігається тенденція до того, що жінки часто займають керівні
посади, тобто кар‘єра для них на першому місці (career woman).
2.Зовнішність.

Оскільки

жінки

велику

увагу

приділяють

своєму

зовнішньому вигляду, значна кількість фразем в англійській мові передає її
фізичну привабливість: be a fine figure of a woman, perfect picture, a work of art, a
man is as old as he feels, and a

woman as old as she looks. Жінку часто

порівнюють з тваринами(chick, bird, fox).
3. Жіноча поведінка, характер, сутність описуються такими позитивними
якостями: працьовита (a woman’s work is never done), відповідальна (somebody’s
right-hand woman, a woman of her word), багата (a woman of means), досвідчена
(a woman of the world), сильна характером (you can’t keep a good woman down),
самодостатня (be your own woman).
Існує ряд характеристик, які показують жінок з негативної сторони:
балакучість (woman’s hair is long, her tongue is longer; a woman’s tongue wags
like a lamb’s tail; women are great talkers; a woman’s sword is her tongue, and she
does not let it rust), розпусність (a woman of ill repute, a fallen woman),
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корисливість (a kept woman), примхливість (women are as wavering as the wind),
імпульсивність (a woman either loves or hates in extremes), поспіх (like a woman
possessed), нещирість (women naturally deceive, weep and spin), ординарність (a
woman in the street). Фразеологізм woman’s reason та прислів‘я take the first
advice of a woman and not the second показують зневажливе відношення до
інтелектуальних здібностей жінки.
4. Відносини з особами протилежної статі (man is the head, but woman turns
it; men make houses, women make homes; men get wealth and women keep it).
Оскільки лексема wife досить часто вживається в контексті подружніх
відносин, то в цю семантичну групу можна включити такі вирази: he that has a
wife has a master; an obedient wife commands her husband; a man without a wife is
but half a man; a cheerful wife is the joy of life; a good wife and health is a man’s
best wealth; a good wife makes a good husband. Такі фразеологічні одиниці як
woman of pleasure, a scarlet woman, lady of easy virtue, the thinking woman’s
crumpet, skirt, bit of skirt, doll, dolly bird, fine fryer, a real honey змальовують
жінку як сексуальний об‘єкт.
Значну увагу слід приділити приказкам про жінку як джерело зла, гніву.
Це стереотипне уявлення про жінок тягнеться ще з минулих часів, коли
провина первородного гріха пала саме на жінку: women are the snares of Satan;
women are the devil’s nets; no war without a woman; women are like wasps in their
anger. Крім того, роль жінки у суспільстві ще донедавна вважалася незначною,
тому прислів‘я women in state affairs are like monkeys in glass-shops швидше за
все було створене чоловіками, які часто недооцінюють жінок.
Таким чином, зібравши та проаналізувавши значення лексеми woman та її
вживання в складі ідіоматичних виразів, можна зробити висновок, що негативні
характеристики досліджуваного концепту переважають у сучасній англійській
мові. Незважаючи на це, концепт woman залишається одним з найцікавіших та
найколоритніших для дослідження.
Перспективним є дослідження концепту woman у ракурсі співвідношення
його реалізації з концептом man.
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УДК 811.1134
О.Д. Малецька
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС В АСПЕКТІ СУЧАСНОГО
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
У статті з’ясовано, що важливою умовою еквівалентності перекладу
публіцистичних текстів має бути збереження мети комунікації. Для
досягнення цієї мети перекладачеві необхідно здійснювати перетворення, які в
перекладознавстві називаються «лексичними трансформаціями».
Ключові слова: зміст тексту, публіцистичний дискурс, терміни, складні
терміни, атрибутивні словосполучення.
Актуальність дослідження. Публіцистику називають літописом сучасності,
тому що вона у всій повноті відбиває поточну історію і націлена на проблеми
суспільства - політичні, соціальні, психолінгвістичні, культурні, побутові,
філософські. Публіцистичні тексти досить близькі до текстів художньої
літератури. Як і белетристика, публіцистика тематично невичерпна завдяки
величезному її жанровому діапазону.
Актуальність нашого дослідження визначається недостатньо повним
системним описом лексико-граматичних особливостей публіцистичного стилю
з точки зору практичного застосування мови. Усі ці особливості зумовили
своєрідність образної системи публіцистичного стилю.
Метою роботи є вивчення характерних рис стану публіцистики та
виявлення її ролі в процесі формування сучасного громадянського суспільства.
Предметом

дослідження

функціональній,

слугують

комунікативній

і

публіцистичні
змістовній

тексти

визначеності.

в

їхній

Об'єктом

дослідження є тексти засобів масової інформації сучасного періоду, що несуть в
собі ознаки документального відображення реальної дійсності. Для досягнення
поставленої

мети

розв'язано

такі

завдання:

досліджені

особливості

публіцистичного стилю; проаналізовані лексичні й граматичні особливості
публіцистичних текстів, а також особливості їхнього перекладу.
483

Виклад основного матеріалу дослідження. Під процесом перекладу
звичайно розуміють міжмовні перетворення, трансформацію тексту на одній
мові в текст іншою мовою.
Для виконання якісного перекладу суспільно-політичних та науковотехнічних текстів потрібно знання соціально-культурних, політичних та
технічних особливостей країни походження тексту. Без повного розуміння
перекладачем змісту тексту, існує можливість допустити невідповідність у
перекладі різних документів та текстів. Переклад документів та науковотехнічних текстів не терпить двозначностей і вільних трактувань. На
перекладача покладається велика відповідальність. Помилки в перекладі текстів
та документів, на абсолютно законних підставах, можуть стати причиною
судового розгляду між замовником перекладу і його виконавцем. Передача
англійських термінів та словосполучень на українську мову вимагає знання тієї
галузі,

якої

стосується

переклад,

розуміння

змісту

термінів

та

словосполучень англійською мовою і знання термінології рідною мовою.
Дослідження особливостей перекладу словосполучень актуальні не тільки в
силу великої поширеності цього явища, але також з огляду на важливість
реальності відбиття навколишньої дійсності при перекладі. При передачі
літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія
терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення словосполучення.
Переклад складних термінів та словосполучень складається з двох
основних процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі
словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його
компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти
складного терміна, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й
словосполучення, що входять до складу складного терміну. Важливо також
встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між
собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих
відносин й визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну.
Синтетичний етап перекладу передбачає вибудовування компонентів в
залежності від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного
варіанту перекладу складного терміну.
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В цій роботі ми розглянемо атрибутивні та абсолютні конструкції
та граматичні особливості їх перекладу в українській та англійській мовах.
Вищезазначені конструкції займають значне місце в граматиці англійської
мови, до того ж українській граматиці не характерні подібні сполучення, тому
виявлення їх характерних рис та особливостей, а також вивчення відповідних
конструкцій в українській мові повинні стати необхідними знаннями для будьякого майбутнього перекладача.
Словосполучення, група виразів, утворена за нормами мови з двох або
більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, використовувана
як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й
поза

ним.

За

зовнішньо-синтаксичними

стосунками

словосполучення

поділяються на сурядні (перелікові — безсполучникові та сполучникові
єднального, розділового й зіставно-протиставного характеру), що утворюють
незамкнені ряди чи пари слів і на підрядні словосполучення. У підрядних
словосполученнях одне слово завжди головне , інші — залежні. За головним
словом словосполучення поділяються на субстантивні — безприйменникові й
прийменникові. Кожне з них має по декілька комбінаційних різновидів.
Найчастішими є субстантивні (субстантивно-субстантивні й субстантивноад‘єктивні й вербальні словосполучення). Серед підрядних словосполучень,
крім загально-реченнєвих способів підрядно-синтаксичних зв'язків (узгодження
- повне й неповне, керування - безпосереднє без прийменника й посереднє з
прийменником; прилягання), відрізняють ще зв'язок підрядно-сполучникового
підпорядкування. За внутрішньо-синтаксичними стосунками словосполучення
поділяються на атрибутивні, предикативні з предикативно-атрибутивними,
аппозиційні, об'єктні й обставинні: просторові , часові та причинкові.
Що стосується самих атрибутивних сполучень,то вони представляють
собою найбільш розповсюджений тип вільних словосполучень в сучасній
англійській мові. Вони часто зустрічаються в суспільно-політичних та науковотехнічних текстах.
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Дослідники перекладу вказують, що особливий інтерес для перекладу
представляють препозитивні атрибутивні групи, тобто такі словосполучення в
сучасній англійській мові, які мають цілий ряд специфічних особливостей та
ставлять перед перекладачем багато важких задач
Щоб досягти правильного перекладу атрибутивних словосполучень,
перекладач

повинен

знати

структурно-семантичні

особливості

таких

словосполучень та уявляти собі, якими засобами він може оперувати в
українській мові для подолання труднощів, що виникають. Тому при
розгляданні питання про переклад подібних словосполучень є доречним
спочатку зупинитися на їх структурно-семантичних особливостях, а потім
відмітити їх головні прийоми перекладу.
Вивчення структурно-семантичних особливостей атрибутивних груп в
сучасній англійській мові виявляє більший, порівнюючи з українською мовою,
діапазон смислових зв‘язків між членами словосполучень. А.Д.Швейцер
зазначає, що перекладач мусить виконувати значну аналітичну роботу, щоб
правильно передавати смислові зв‘язки між елементами словосполучення.
Але,в багатьох випадках таке смислове розгортання не потрібне , і тоді процес
перекладу значно полегшується. Найбільш важкими для перекладу є
атрибутивні конструкції, що складаються з двох-трьох слів. У таких випадках
слід знайти ключове слово, з якого потрібно розпочати переклад. Таке слово
завжди знаходиться в кінці атрибутивного словосполучення. Потім слід
розібратися у внутрішніх смислових зв‘язках конструкції. Також корінні
розбіжності в об'ємі значень слів і в їх сполучуваності в англійській та
українській мовах особливо яскраво проявляються при їх перекладі. Дуже
важливим моментом при перекладі атрибутивних конструкцій - є їх схожість на
фразеологічне словосполучення. Основна відмінність між перекладом вільних
словосполучень і фразеологічних одиниць полягає в тому, що вільні
словосполучення не мають еквівалентів в інших мовах. І, навпаки,
фразеологічні одиниці, які не створюються знову, а відтворюються в мовленні в
готовому вигляді, уже однією своєю повторюваністю спонукають перекладачів
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встановлювати для їх передачі постійні еквіваленти. Оскільки у вільному
словосполученні кожен його компонент зберігає своє початкове значення,
переклад такого словосполучення може бути аналітичним. Іноді він може
основуватися на одному з компонентів.
У кожній мові існує багато традиційних сполучень слів, обмежених, з
одного боку, їх семантикою, а з іншого - суспільною практикою їх вживання.
Такі традиційні словосполучення далеко не завжди співпадають у різних мовах.
Збереження у перекладі словосполучень, типових для іншої мови, було б
буквалізмом і порушенням норм мови на яку робиться переклад. Тому при
перекладі таких словосполучень на українську мову слід користуватися
існуючими у ній відповідними по змісту словосполученнями:
high hopes – великі надії/ сподівання
Один і той же прикметник в англійській мові може сполучатися з різними
іменниками, але при перекладі цих сполучень на українську мову доводиться
звичайно

користуватися

різними

прикметниками

в

зв'язку

сполучуваністю в українській та англійській мовах.

з

різною

Крім різниці у

сполучуваності, в українській мові відіграє свою роль і ступінь конкретності
означуваного слова і звичне вживання. Атрибутивні конструкції вимагають
правильного розкриття смислових зв'язків між компонентами. Особливо велике
значення

правильне

розкриття

смислових

зв'язків

між

компонентами

атрибутивного сполучення має в тих випадках, коли в якості означення
виступають іменники. Часто буває так, що в залежності від контексту в
атрибутивних сполученнях можуть мінятися види семантичних зв'язків.
Розшифрувати ці зв'язки у багатьох випадках допомагає контекст і знання
реалій. А ці зв'язки можуть бути досить оригінальними і несподіваними.
Мова

має

свій

власний

зміст

і

низку

специфічних

якостей,

що відрізняються залежно від мовної системи. Тим не менше, переважна
більшість особливостей будь-якої мови пояснюється впливом історичних,
культурних, соціальних та політичних факторів на її носіїв. Проте, незважаючи
на такі особливості, перед перекладачем постає завдання виконати переклад і
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донести до рецептора перекладу інформацію, викладену в оригіналі, адже йому
не можна отак просто сказати: «Це не перекладається». Сучасні процеси
глобалізації певною мірою «стирають» зазначені культурні, соціальні та
історичні особливості, що полегшує роботу перекладача, але це не означає, що
перекладачеві не потрібно знати всі ці особливості.
Висновки.

Отже,

переклад

політичного

дискурсу

є

складним

інтелектуальним процесом, що вимагає комплексного аналізу семантичних,
синтактичних, соціологічних та психологічних процесів та явищ, а також
соціокультурних особливостей.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГРАМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Робота

присвячена

основним

проблемним

питанням

перекладу

публіцистичного дискурсу в аспекті граматичних трансформацій, які
використовуються для перекладу публіцистичних матеріалів.
Ключові слова: мова газети, лінгво-стилістичні особливості перекладу,
прийоми перекладу, граматичні трансформації.
Актуальність дослідження. Проблему перекладу публіцистичних текстів
досліджували різні вчені-лінгвісти. Так, наприклад, особливості мови газет
вивчали І.В. Арнольд, В.І. Коньков, М.А. Гвенцадзе та інші. Лексичні
особливості перекладу газетних текстів досліджували І.С. Алєксєєва, А.С.
Мікоян, В.Л. Наєр та інші. Стилістичний аспект перекладу газетних матеріалів
розглядали у своїх наукових працях Н.О. Павленко, В.А. Чабаненко, Ч. Цзе та
інші. Значна увага, що приділяється цій проблемі у науковій літературі,
свідчить про те, що дана тема є досить актуальною і потребує подальшого
вивчення фахівцями.
При розгляді граматичних особливостей перекладу публіцистичних текстів
варто виходити з того, що: 1) публіцистичні тексти будуються за правилами
граматики загальнонаціональної мови, 2) можна говорити лише про деякі
особливості граматики загальнонаціональної мови у публіцистичному дискурсі;
3) граматичні проблеми перекладу полягають у порівняльному розгляді
граматичного ладу англійської й української мов в аспекті значеннєвого змісту
вислову, що виражається у лексиці, морфологічних формах і синтаксичних
структурах останнього.
Стосовно граматичних особливостей перекладу є багато публікацій, в яких
обґрунтовуються

причини

й

способи
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граматичних

трансформацій.

В

англійській і українській мовах зустрічаються подібні і несхожі граматичні
структури. Однак подібність є лише випадкова й часткова, а відмінність –
природна і нормальна, оскільки у кожній з мов своя історія, своя система й свої
закони функціонування.
Метою даної статті є визначення граматичних параметрів публіцистичного
дискурсу, валідних для створення адекватного тексту в цільовій мові.
Виклад основного матеріалу дослідження. В англійській мові порядок слів,
як правило, служить граматичним засобом встановлення функції слова в
реченні. Тому англійське речення відрізняється набагато жорсткішим і
постійнішим порядком слів, ніж в українській мові. В українській мові, у
порівнянні з англійською, порядок слів є більш вільним. Але необхідно мати на
увазі, що свобода розташування членів речення в українській мові є відносною.
Порядок слів завжди підкоряється певним нормам і завжди виконує ті чи інші
граматичні, смислові чи стилістичні функції.
Оптимальний порядок слів в українській мові не може бути встановлений
в окремо взятому, ізольованому реченні, вирваному з контексту. Необхідно
вирішувати питання порядку слів принаймні в межах абзацу, враховуючи
взаємодію речень, котрі входять до нього. Однак, деякі закономірності
розміщення слів при перекладі з англійської мови виявляються вже при
розгляді перекладу окремих речень. Візьмемо, для прикладу, декілька типових
за своєю структурою коротких повідомлень: Los Angeles law firm Lewis,
D'Amato, Brisbois and Bisgaard has recently opened its office in Ulan Bator. Three
Welsh Language Society members were arrested at the National Eisteddfod
yesterday. У цих прикладах ми маємо справу з типовою структурою короткого
повідомлення в англійській мові: на першому місці - група підмета, за нею група присудка. Основне, центр повідомлення, стоїть на першому місці. Деталі
повідомляються в кінці речення.
Такий же порядок слів зберігається в повідомленнях із вказанням на
джерело: The USA Air Force is planning to have 131 wings - more than 23,000
planes and 975,000 men by mid-1956, Mr Charles Wilson, Secretary of Defense,
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announced in Washington yesterday in a House of Representatives Committee. При
перекладі українською мовою порядок слів буде протилежним. В українському
реченні на першому місці виявиться другорядний член - обставина, на другому
– присудок і на останньому – підмет. Таке розміщення слів є звичайним для
українського розповідного речення, в якому міститься повідомлення, всі
елементи якого є новими для читача. Перенесення обставин місця та часу на
перше місце пояснюється тим, що їх постпозиція по відношенню до присудка
веде до більшого смислового виділення обставин. Тому в українському реченні
обставини часто виносяться на перше місце, якщо на них не робиться
смислового наголосу.
Значну проблему у процесі перекладу становлять службові слова.
Сполучник as може використовуватися для позначення причини чого-небудь.
Таке вживання особливо характерно в тих ситуаціях, коли мовця або слухача
вже відома ця причина, або коли вказується причина не грає великої ролі в
мовленні. На українську мову as в такому випадку зазвичай перекладається як
"так", "оскільки".
Наприклад: As he wasn't ready, we went inside the building without him.
Оскільки він не був готовий, ми зайшли в будинок без нього.
Сполучник as зазвичай (але не обов'язково) вживається на початку
речення. Речення з займенником as, як правило, мають формальний відтінок. У
неформальній, розмовної мови, та ж думка може бути виражена за допомогою
займеннику so. У цьому випадку займенник so використовується у другій
частині складного речення, і на українську мову перекладається як "", "так".
Наприклад: He wasn't ready, so we went inside the building without him. Він не
був готовий, ми зайшли в будинок без нього. She wanted to pass her exam, so she
decided to study well. Вона хотіла здати іспит, так вона вирішила добре
підготуватися.
Сполучник since, так само, як і займенник as, може використовуватися для
позначення причини чого-небудь. Ці два сполучники є взаємозамінними. На
українську мову займенник since перекладається так само, як і займенник as.
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Наприклад: As he wasn't ready, we went inside the building without him.
= Since he wasn't ready, we went inside the building without him. Оскільки він не
був готовий, ми зайшли в будинок без нього.
As she wanted to pass her exam, she decided to study well. = Since she wanted
to pass her exam, she decided to study well.Так вона хотіла здати іспит, вона
вирішила добре підготуватися.
Сполучник as та since, не можуть вживатися самі по собі, вони вказують
лише на причину описуваного дії. У прикладах вище неприпустимо
використовувати такі речення:
As he wasn't ready. Since she wanted to pass her exam.
Обидві речення неприпустимі, так як не описані дії, для яких вказані
причини.
Сполучник because часто вживається для введення нової інформації, яка
ще не відома мовця або слухача. Використання цього займеннику акцентує
увагу на причини, що вводиться ним. Якщо вказується цим займенником
причина є найважливішою частиною в реченні, то він ставиться в кінці речення.
На українську мову because перекладається як "тому що", "так", "оскільки".
Наприклад: We didn't get there in time because we were held up at work. Ми не
прийшли туди вчасно, так затрималися на роботі. He bought a new
home because he won a lottery. Він купив новий будинок, оскільки виграв у
лотерею. I read because I like reading.Я читаю, тому що мені подобається
читати.
На відміну від сполучників as та since, займенник because може вживатися
самостійно:
"Why are you crying?" "Because John hit me.Чому ти плачеш? – Тому що
Джон мене вдарив.
Сполучник for також вживається для введення нової інформації. For часто
використовується для вираження висновку, укладення якої-небудь думки. Forне
може вживатися у початку речення, і не може вживатися самостійно, як і
займенники as та since.

На

українську

"оскільки", "на увазі того, що", "бо", і т. п.
492

мову for перекладається

як

"так",

Наприклад: I decided to consult a doctor for I was feeling bad. Я вирішив
звернутися до лікаря, оскільки погано себе почував. Something certainly fell
down; for I heard a splash. -то точно впало, так я чув сплеск.
Із-поміж граматичних трансформацій виокремлюють також перестановки,
заміни, додавання, опущення. Розгляньмо граматичні трансформації на
прикладах, взятих із публічних видань текстів:
The parents of children with Klinefelter syndrome can compensate for their
child's language disability by providing special help in language development,
beginning at an early age.
Батьки дітей з синдромом Клайнфельтера можуть компенсувати
нездатність мовлення їх дитини, забезпечуючи спеціальну допомогу в розвитку
мови з раннього віку.
Отже, у даній статті ми торкнулися лише декількох проблем, що
стосуються граматичних трансформацій у процесі перекладу публіцистичного
дискурсу. Слід зауважити, що постійний розвиток та збільшення обсягів
газетно-інформаційних видань, що працюють у міжнародному масштабі, а
також міжнародний статус англійської мови у сучасному суспільстві
зумовлюють актуальність вивчення питання перекладу газетних матеріалів. І це
питання буде залишатися актуальним, доки існують засоби масової інформації,
зокрема, газетні видання, які потребують якісного перекладу інформації, яку
вони надають читачу.
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ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Дослідження присвячене фразеологічним одиницям сучасної англійської мови
та їх граматичним особливостям. В даній роботі відзначені вчені, які зробили
вагомий внесок у вивчення та класифікацію фразеологічних одиниць, а саме:
визначення типів та походження фразеологізмів, які використовуються в
повсякденному спілкуванні та професійній діяльності англомовних людей та
важливість їх вивчення для студентів, що вивчають англійську мову.
Ключові

слова:

фразеологія,

фразеологічна

одиниця,

фразеологізми,

походження фразеологічних одиниць, класифікація, шекспіризми, американізми,
професіоналізми, класифікація фразеологізмів пов’язаних із звичаями та
традиціями народу.
Останніми десятиріччями жодна галузь лінгвістичної науки не пригортала
до себе такої уваги мовознавців, як фразеологія. Якщо у 50 роки про неї писали,
що вона ще перебуває у стані "прихованого" розвитку, то нині можна сказати,
що фразеологія по праву зайняла місце самостійної лінгвістичної дисципліни.
Становленню

фразеології

мовознавців

як

М.В.

як

галузі

Ломоносова,

лінгвістики
Ф.І.

сприяли

Буслаєва,

праці

О.О.

таких

Потебні,

І.І. Срезневського, П.Ф. Фортунатова, О.О. Шахматова.
Об'єктами фразеологічних досліджень стали майже всі національні мови
пострадянського простору та багато західноєвропейських мов. Вагомий внесок
у розробку проблем фразеології зробили Л.А. Булаховський, Л.С. Паламарчук,
Г.М. Удовиченко, П.Й. Горецький, М.М Сидоренко, Н.А. Москаленко,
О.С. Юрченко та інші.
Однак це ще не означає, що всі питання природи фразеологічних одиниць,
їх семантики всебічно й остаточно розв'язані. До цього часу, наприклад, існує
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розбіжність у поглядах мовознавців на предмет фразеології, її обсяг. Ось чому
саме від з'ясування такого поняття як зміст фразеологічної одиниці, від
характеристики його найважливіших диференційних ознак, тобто тих рис, які
дозволяють нам фразеологізм називати фразеологізмом, залежить вивчення
фразеології в цілому, а також окремих її аспектів. Відсутність чітких критеріїв у
визначенні самої сутності фразеологічної одиниці негативно відбивається на
укладанні фразеологічних словників.
У характеристиці стійких словосполучень академік В.В. Виноградов
виходить із того, що "більшість людей говорить і пише за допомогою готових
формул, кліше. У системі сучасної літературної мови слова, більшою мірою,
функціонують не як вільні, раптово зіткнуті і зчеплені окремі компоненти мови,
а займають постійні місця в традиційних формулах" [1, с. 15 – 17]. З цією
думкою збігаються і висловлювання М.М. Шанського про те, що основною
ознакою фразеологічних одиниць є відтворюваність. Такі міркування дають
можливість усі загальновживані сполучення слів поділити на два типи: не
відтворювані і відтворювані.
Перший тип – це сполучення слів (словосполучення і речення), які ми
легко складаємо в процесі мовлення на основі особливого сприйняття і
уявлення. Такі сполучення не зберігаються у готовому вигляді. Другий тип
становлять вирази (словосполучення і речення), які засвоюються у нашій
пам'яті як готові одиниці мови. Такі словосполучення не доводиться щоразу
будувати заново. Їх ми лише відтворюємо у тому вигляді, в якому вони
закріпилися в мові. Оскільки відтворюваність властива не лише стійким
словосполученням, але й цілим реченням (прислів'ям, приказкам, афоризмам),
то виникла розбіжність у поглядах мовознавців як на предмет фразеології, так і
на її обсяг [2, с. 5–8].
У лінгвістиці відомі понад 20 визначень фразеологічної одиниці, але жодне
з них не знайшло загального визнання. Деякі мовознавці справедливо
вважають, що визначення фразеологічної одиниці таке ж складне, як і
визначення слова. Ця складність полягає насамперед у тому, що і для слова, і
для фразеологізму важко встановити спільні риси, які можна було б віднести до
кожного з них без винятку.
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Особливе

місце

у

мовознавстві

займає

семантична

класифікація

В.В. Виноградова. Опрацьована на ґрунті синтаксичних ідей О.О. Шахматова з
урахуванням результатів наукових досліджень швейцарського стиліста Баллі,
ця класифікація по суті започаткувала основи фразеології як лінгвістичної
дисципліни.

Термін

"фразеологічна

одиниця",

введений

саме

В.В.Виноградовим, мав використовуватися для позначення тих сполук, які не
утворюються в процесі мовлення, а відтворюються за традицією. Отже,
відтворюваність,

на

думку

В.В.

Виноградова,

є

основною

ознакою

фразеологізму [1, c. 59-62]. Б.О. Ларін під фразеологічними одиницями розумів
такі стійкі словосполуки, які характеризуються втратою первісних реалій і
появою нового метафоричного значення. "Фразеологічна одиниця, – зазначає
О.М. Бабкін, – це така одиниця мови, якій властива цільність, що виникає у
результаті послаблення лексичного значення у слів її компонентів". С.Г. Гаврін
підкреслює: "Фразеологічна одиниця - це відтворювана загальновживана мовна
одиниця, цілісна за своїм значенням і складена з двох і більше повнозначних
слів" [3, с. 54-59]. "Фразеологічна одиниця, – на думку М.М. Шанського, – це
відтворювана в готовому вигляді одиниця мови із двох і більше наголошуваних
компонентів слівного характеру, фіксована (тобто постійна) за своїм значенням,
складом і структурою". В.П. Жуков фразеологізмом називає "стійку, нарізно
оформлену відтворювану одиницю мови, наділену цілісним (або рідше,
частково цілісним) значенням і здатну сполучатися з іншими словами".
Фразеологізм – це самостійна мовна одиниця, яка характеризується
відповідними диференційними ознаками. Такими ознаками для фразеологічних
одиниць (далі ФО) є: 1) фразеологічне значення; 2) компонентний склад; 3)
граматичні категорії [4, с. 80-88]. Визначення диференційних ознак ФО дає
підстави встановити обсяг предмета фразеології, а також дозволяє розглядати
фразеологізми як окремі самостійні одиниці мови, відмінні від слова,
словосполучення і речення, а разом з тим і як такі, що мають з останніми багато
спільного. Так, наприклад, ФО, як і слова, щораз у в процесі мовлення ми не
конструюємо, а відтворюємо як готові мовні одиниці. Крім того, велику
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кількість фразеологічних одиниць зближує з окремими словами також і та
особливість, що ФО (як і слово) характеризується наявністю своєї семантики.
Маючи своє значення і вільно реалізуючи граматичні особливості ФО
зближуються з лексемами і функціонально. Вони можуть вступати у
синонімічні відношення зі словами і виконувати, як і слова, відповідні
синтаксичні функції, наприклад: to kick the bucket – померти; it takes the biscuit
– одержати приз, зайняти перше місце; to be on high ropes – бути в гарному
настрої [5, с. 51- 70].
Проблеми

еволюції

східнослов'янської

фразеології

розв'язували,

а

методику її історичного аналізу виробляли протягом двох останніх сторіч, хоча
сама наука фразеологія як окрема дисципліна сформувалася десь 30- 40 років
тому.
Фразеологічні

одиниці

мають

свої

граматичні

особливості.

Вони

нерозривно пов'язані із загальним значенням фразеологізмів. Існують випадки
коли з граматичної точки зору фразеологічний вираз побудований неправильно,
але саме в такому вигляді вони існують у мові і будь-які граматичні зміни
можуть порушити загальний зміст фразеологічної одиниці.
Більшість фразеологізмів в англійській мові є англійськими зворотами,
автори яких невідомі. Прикладами подібних широко розповсюджених зворотів,
створених народом, є: pay through the nose – платити величезні гроші; bite off
more than one can chew – не розрахувати власних сил. [7, с. 16- 18].
В

процесі

дослідження

ми

спробували

класифікувати

англійські

фразеологізми, пов'язані з традиціями, звичаями та обрядами англійського
народу, а також з реаліями та історичними фактами. Таким чином пропонуємо
таку класифікацію:
1) фразеологічні одиниці, які відображають звичаї та традиції англійського
народу: baker's dozen – чортова дюжина (за старим англійським звичаєм
торговці хліба отримували від булочників тринадцять хлібин замість
дванадцяти, і тринадцята хлібина йшла на рахунок прибутку торговців).
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2) фразеологічні одиниці, пов'язані з англійськими реаліями: carry coals to
Newcastle – возити вугілля в Ньюкасл, їхати в Тулу зі своїм самоваром.
3) фразеологічні одиниці, пов'язані з іменами англійських письменників,
вчених, королів та ін. Їх в свою чергу можна поділити на три підгрупи:
а) фразеологізми, до яких входять прізвища: according to Cocker – "як по
Кокеру", правильно, точно за всіма правилами (Е. Кокер, 1631-1675, автор
англійського підручника з арифметики, який був широко розпвсюджений у
XVII ст.); the Admirable Crichton – вчений, освічений чоловік (за ім'ям Джеймса
Крайтона, відомого шотландського вченого XVI ст.);
б) фразеологізми, до яких входять імена: King Charles's head – нав'язлива
ідея (вираз із роману Діккенса "Давид Копперфілд");
в) фразеологізми, до яких входять імена та прізвища: a Sally Lunn –
солодка булочка (за ім'ям жінки кондитера кінця XVIII ст.); a Sherlock Holmes –
Шерлок Холмс (герой творів А. К. Доля; названий за прізвищем О. У. Холмса,
улюбленого письменника Доля).
4) фразеологічні одиниці, пов'язані з прикметами: a black sheep – паршива
вівця, ганьба у сім'ї (за старою прикметою чорна вівця означає знак диявола); an
unlinked cub – молоко на губах не обсохло.
5) фразеологічні одиниці, пов'язані з астрологічними забобонами.
Астрологи стверджували, що розташування небесних світил впливає на долю
людини. Наведемо приклади подібних фразеологізмів: be born under a lucky star
– народитися під щасливою зіркою; believe in one's star – вірити у свою долю;
curse one's star – проклинати свою долю; have one's star in the ascendant – бути
успішним; the stars were against it – сама доля проти цього.
6) фразеологічні одиниці, взяті із казок та байок: Fortunatu's purse – повний
гаманець (Fortunatus – казковий персонаж).
7) фразеологічні одиниці, пов'язані з історичними фактами: the curse of
Scotland – "прокляття Шотландії", бубнова дев'ятка (карта названа із-за
схожості з гербом графа Далримпла Стейра, який викликав ненависть у
Шотландії своєю про англійською політикою) [6, с. 25- 35].
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Отже, існує багато в англійській мові фразеологічних одиниць, які
пов'язані з традиціями, обрядами, звичаями, іменами, прикметами та
історичними фактами. Тому потрібно їх розрізняти та класифікувати до певної
групи ФО.
Професійна мова – важливе джерело фразеологічних одиниць. У ній
широко розповсюджені терміни та розмовні професіоналізми. Деякі ідіоми
належать до професійної мови, наприклад: spick and span- елегантний. До його
складу входять два некротизма. Некротизм – це застаріле слово у складі ФО [9,
с. 65- 68]. Спершу повна форма була spick and span new., але потім в результаті
історичного розвитку вона скоротилася.
В.

Скіт,

видатний

англійський

етимолог,

таким

чином

пояснює

походження цього звороту: Literally "spike and spoon new", where spike means a
point, and spoon a chip, new as a spike or nail just made and a chip just cut off.
Більшість

термінів

та

професіоналізмів

входять

до

складу

ідіофразеоматизмів: come up to the scratch – бути готовим до боротьби, діяти
рішуче; hit below the belt – порушувати правила; jump the gun – забігати
наперед.
За кількістю фразеологізмів твори Шекспіра займають друге місце після
Біблії. Їх кількість більше 100. Більшість шекспіризмів з'являються у його
творах лише один раз. Наведемо деякі приклади із широко відомих ФО:
"Отелло"
To wear one's heart upon one's sleeve - щира, відкрита душа
Moving accident(s) - хвилюючі події
The head and front of
The pity of it!

- найважливіше

- Як шкода!

The green-eyed monster - Ревнощі
"Ромео та Джульєтта"
A fool's paradise

- світ фантазій

The be-all and end-all

- все в житті

"Король Генріх IV"
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The wish is father to the thought - бажання породжує думку
The better part of valour is discretion -

скромність

–

одна

з

прикрас

хоробрості
Eat somebody out of house and home - розорити людину, живучи за її
рахунок
У сучасній англійській мові до шекспіризмів можна вносити ті чи інші
зміни. Деякі з них можна показати на наступних прикладах: wear one's heart
upon one's sleeve for daws to peck at ("Othello") – виставляти напоказ свої
почуття. У сучасній англійській мові зазвичай використовується більш
скорочено: wear one's heart upon one's sleeve; at one fell swoop ("Macbeth") –
одним ударом, в один момент [8, с. 25- 28].
Багато фразеологізмів співпадають в українській, англійській та німецькій
мовах. Наприклад: перелітній птах – a bird of passage (англ.), Zugvogel (нім.).
Джерела звідки взяті ФО не завжди можна встановити з достатньою точністю.
Наприклад: прислів'я a close mouth catches no flies – слово – срібло, мовчання –
золото є перекладом італьянського прислів'я in bocca serrata non entro mai
mosca.
Make love – залицятися згідно з Великим Оксфордським словником є
перекладом французького вислову faire l'amour чи італьянського – far l'amore.
Багато ФО прийшло в Англію із США. У словниках навіть немає позначки,
яка вказує на американське походження. До таких "американізмів" відносяться:
bark up the wrong tree – помилитися;
do one's level best – зробити все можливе;
a green light – свобода дій;
in the soup – у біді, у тяжкому становищі;
spill the beans – видати таємниці.
У наведених вище та у багатьох інших фразеологізмах американського
походження немає чисто американських слів і їх можна легко прийняти за
англійські. Лише у деяких зустрічаються американські слова: the last of the
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Mohicans – останній із могікан (за романом Ф. Купера. Могікане – плем'я
північноамериканських індійців, яке вимерло).
Як бачимо існують фразеологізми, які можна сплутати. Тому потрібно
запам'ятати найбільш вживані ФО, які мають американське походження.
Для студента, який вивчає англійську мову дуже важливо правильно
володіти фразеологічними виразами. Запам'ятовування окремо взятого слова,
особливо

багатозначного,

не

забезпечує

вміння

його

правильно

використовувати у мові. Справжнє володіння мовою – це уміння говорити,
передавати свої думки. Тому так важливо знати і вміти правильно
використовувати фразеологічні вирази іноземної мови.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ
ПОЧУТТІВ
Дослідження присвячене аналізу фразеологічних одиниць англійської та
української мов, що позначають почуття людини. Метою дослідження є
визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях
досліджуваних мов, а саме: різниці у засобах вираження, використаних у
фразеологічних зворотах цих мов, а також асоціацій, які використані у
фразеологізмах та притаманні кожній окремій мові.
Ключові

слова:

фразеологія,

фразеологічна

одиниця,

характеристика

фразеологічних одиниць, почуття, класифікація фразеологізмів на позначення
людських почуттів, культурні особливості.
Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є питання зв‘язків між
мовою

народу

та

його

культурою.

У

світлі

цих

зв‘язків

стають

дедалі актуальнішими лінгвістичні аспекти, котрі відображають національну
самобутність та особливості конкретної нації. Одним із таких аспектів є
фразеологія. Як зазначає Н. Євтушенко, визначення семантичних особливостей
фразеологічних одиниць будь-якої з мов дає підстави

вважати, що

компонентний склад фразеологічних одиниць, навіть споріднених мов, має свої
відмінності [5, с. 1].
Фразеологія як наука виникла, у 40-50х рр. ХХ ст. в радянській лінгвістиці
(завдяки роботам В. Виноградова та його школи, яка розвивала ідеї Ч. Балі).
Визначальними для фразеології були також роботи А. Потебні, І. Бодуена-деКуртене, А. Шахматова, К. Бругмана, Пауля та Есперсена.
Сучасні мовознавці теж зробили свій вклад у дослідження цієї науки та
започаткуванні

різних

підходів

до
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визначення

понять

фразеологізму.

О. Гаращенко, як і М. Кочерган визначили фразеологію як науку про
фразеологічні одиниці [3, с. 176], відтворювані одиниці мови з двох або більше
слів, цілісні за своїм значенням і стійкі за складом та структурою [4, с. 242].
Дещо раніше І. Арнольд запропонував термін «сталий вираз», який вважав
більш коректним, оскільки перша частина визначення вказує на найважливішу
характеристику цих одиниць [1, с. 182].
Стосовно дослідження почуттів, варто зазначити, що психологи й досі
остаточно не визначили скільки ж почуттів може відчувати людина. Частково
складність полягає в тому, що почуттів є надто багато, а інколи людина може
відчувати кілька почуттів одночасно. Почуття мають свої характеристики,
ступені та інтенсивності. Тому зробити поділ почуттів є досить великою
проблемою [6, с. 85]. Все ж, багато визначних психологів, таких як П. Екман, Р.
Плутчик, П. Перротс, Дж. Ґросс, Р. Левенсон та І. Павлов та ін. вивели свої
класифікації людських почуттів.
Усі ці класифікації дали змогу вивести класифікацію фразеологізмів, котрі
позначають почуття людини.
1.

Фразеологізми на позначення моральних почуттів:

1.1. Фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій:
Щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя );
Задоволення (Gladden sb‘s heart – Бальзам на душу);
Радість (Be all smiles – Сяяти від радощів);
Любов (Spare the rod and spoil the child – Діти люби, а за прутину держи);
Кохання (Love lives in cottages as well as in courts – Хоч у курені, аби до
серця мені);
Дружба (To go through fire and water for somebody – За друга – у вогонь і
воду);
Честь (Better go to bed supperless then rise in debt – За честь голова гине).
1.2. Фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:
Злість (As cross as a bear with a soke head – Злий як голодний вовк);
Роздратування (Like a red rag to a bull – Як червона хустка для бика);
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Знервування (To sit on pins and needles – Сидіти мов на голках);
Страх (Fear magnifies objects – Хто боїться, тому в очах двоїться);
Сум (A lump in your throat – Клубок в горлі);
Знущання (To rub salt in the wound – Сипати сіль на рану);
Нещастя (Misfortunes never come singly – Біда біду тягне);
Заздрість (The grass is always greener on the other side of the hedge– У чужу
жінку чорт кладе ложку меду);
Зніяковілість (To be in the wrong box – Не знати на яку ступити).
2.

Фразеологізми на позначення гностичних почуттів:

2.1. Фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття (A word is
enough to the wise – Розумному тільки кивни, він здогадається );
2.2. Фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття (There is no royal
road to learning – Без муки нема науки);
2.3. Фразеологізми, що позначають повчальні почуття (A burnt child dreads
the fire – Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду).
3.

Фразеологізми на позначення естетичних почуттів (Clothes make the

man – І пень прибери, то гарним буде).
Вищезгадана

класифікація

дає

змогу

виділити

характеристики

фразеологічних одиниць. До первинних характеристик належать моральні
почуття, гностичні почуття та естетичні почуття. До вторинних характеристик –
позитивні, негативні, інтелектуальні, пізнавальні та повчальні почуття. До
третинних – щастя, задоволення, радість, любов, кохання, дружба, честь, злість,
роздратування, знервування,страх, сум, знущання, нещастя, заздрість та
зніяковілість.
Таким чином, фразеологізм, що позначає щастя (On cloud nine – На
сьомому небі від щастя матиме три характеристики: первинну, вторинну та
третинну (оскільки характеризується почуттям щастя, позитивним почуттям та
моральним почуттям). Фразеологізм, що позначає естетичні почуття (Clothes
make the man – І пень прибери, то гарним буде матиме всього одну
характеристику – первинну.
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Дослідження цих характеристик надало змогу зробити певні висновки про
фразеологію досліджуваних мов та менталітет кожної з націй.
Серед первинних характеристик фразеологічних одиниць у всіх мовах
найчисельнішими є моральні почуття. Серед вторинних характеристик
фразеологічних одиниць переважають негативні почуття. Щодо третинних
характеристик, то найчисельнішими в англійській фразеології є фразеологізми
на позначення злості, а в українській – страху. Одже, відмінності можна
побачити у третинній характеристиці, де в українській та англійській мовах
переважають фразеологізми, що позначають негативні почуття в той час як в
інших мовах переважають фразеологізми, що позначають кохання та світлі
почуття.
В

результаті

поділу та

дослідження

українських

та

англійських

фразеологізмів, також були виявлені деякі спільні та відмінні риси
фразеологічних одиниць досліджуваних мов.
Спільні риси:
більшість позитивних почуттів у всіх мовах порівнюються з весною та
небом (На сьомому небі; On cloud nine; Full of the joys of spring; Щасливий як
весна);
фразеологічні одиниці на позначення задоволення в усіх мовах пов‘язані
зі снами (A day dream; Сон наяву);
усі нації порівнюють злість та роздратування з полум‘ям або димом (To
breathe fire; Аж дим із вух іде), кипінням (зачасту вживаючи слово «кров»)
(One‘s blood boils; Аж кров у жилах закипає);
фразеологічні одиниці усіх мов асоціюють знервування з тремтінням (All
in a tremble; Аж серце тремтить);
в усіх мовах страх асоціюється з холодом та кров‘ю (Sth makes sb‘s blood
run cold; Кров у жилах стине);
усі асоціюють нещастя зі сльозами (Banquet of brine; За сльозами світа
білого не бачити);
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для досліджуваних мов обпікання є причиною повчання (A burnt child
dreads the fire; Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду);
у всіх мовах любов глибока (Deep love; Глибокі почуття) та сліпа (Love is
blind; Любов сліпа);
в усіх мовах зачасту слово «кохання» або «любов» замінюється словом
«почуття» (To have feelings; Мати до когось почуття) і лише в англійській та
українській мовах – словом «душа» (After one‘s soul; До душі);
значна частина фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання
та любові пов‘язана з людським тілом. Спільними для мов є фразеологізми, що
пов‘язані з очима (Beauty lies in lovers eyes; Бути зіницею ока) та серцем (Give
one‘s heart to one; Віддати своє серце комусь). В англійській та українській
мовах це ще й вуха (Be head over ears in love; Бути закоханим по самі вуха);
в усіх мовах фразеологізми про кохання містять асоціацію з горінням
(Burn with love; Згорати від кохання);
у всіх мовах наявне твердження про рівність у коханні (Love makes all
men equal; Перед обличчям любові всі рівні) та наявність суперництва (A rival
in love; Два півні на одному подвір‘ї);
так само в усіх мовах наявна швидкоплинність кохання (Love becomes
deep easily, but cools down soon; Як загорілося, так і потухло);
у англійській фразеології фігурує думка про те, що кохання зміцнюється
як відсутністю/розлукою (Absence makes the heart grow fonder), так і
присутністю (Absence sharpens love, presence strengthens it). В українській мові
це тільки розлука (Розлука зміцнює любов);
усі мови пов‘язують любов з вищими силами, такими як долею, або
небесами (Marriages are made in heaven; Зв‘язані долею);
подружжя у всіх мовах порівнюється з тваринами, але в англійській мові
це кішка та пес (To lead a cat–and–dog life), в українській – гуска та свиня, або
кішка та пес (Живе як гуска з свинею, Живе як кішка з собакою). В українській
фразеології також зазначається схожість подружньої пари (Чоловік і жінка –
одна спілка).
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українська та англійська мови також асоціюють злість та роздратування з
червоним кольором (As red as a turkey cock; Червоний як буряк);
«Вчителем життя» українці та англійці вважають нещастя (Adversity
makes man wise; Біда всього навчить);
любов до дітей відображається в усіх мовах як позитивно, так і
негативно. Але в англійській та українській мовах елементом виховання був
прут (Spare the rod and spoil the child; Діти люби, а за прутину держи);
Відмінні риси:
у англійській мові честь асоціюється з відсутністю боргів (Better go to bed
supperless then rise in debt), в українській – з головою (За честь голова гине);
в усіх мовах злість та роздратування асоціюються з тваринами, але тут
культурним аспектом виступають самі тварини: в англійській мові – це бик та
ведмідь (As cross as a bear with a soke head; Like a red rag to a bull), в українській
– вовк або собака (Злий як голодний вовк; Як собака, спущений з ланцюга);
англійська мова також містить асоціацію кохання із забуттям (Be gone on
one);
колір, який асоціюється зі страхом – різний у всіх мовах: у англійській –
білий та жовтий (To turn yellow), в українській – білий (Білий як стіна);
українці пов‘язують свою заздрість з сусідами (У сусіда хата краща), а
англійці – ні;
мудрість асоціюється в українській фразеології з книжками, дубом та
старшим віком (Мудрий як книга/ дід/старість/ старий/ старий дуб);
прототипом огидності в англійській мові є мавпа (An ape‘s an ape, a
varlet‘s a varlet, though they be clad in silk or scarlet), а в українській – свиня (На
свиню хоч сідло надінь, то все буде клаповуха);
забування коханої людини у всіх мовах пов‘язано із зором або очима. Але
в українській мові також є порівняння з холодом (Пройшов холодок,
Братися/Взятися кригою;
навідміну від англійської (Love is never without jealousy), українська
фразеологія не містить посилання на ревнощі;
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Таким чином, можна зробити висновок, що фразеологізми української та
англійської мов на позначення почуттів та емоцій мають багато спільного у
структурі та вигляді. Однак серед відмінностей також чітко визначені ті, котрі
яскраво ілюструють життєвий стиль та зашифровані в них національні та
культурні стереотипи, усталені у національно-специфічних концептах певних
народів [2, с. 27].
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ
СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАСТВА
У статті викладено особливості поняття ―рекламний дискурс‖ та розкрито
основні моделі мовного впливу на тих, хто так чи інакше долучається до
контакту із сучасними ЗМІ.
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функціонування рекламного дискурсу.
Актуальність дослідження. Реклама грає в житті людини важливу роль.
Вона впровадилася непомітно й поступово стала невід'ємною частиною нашого
життя. Куди б ми не йшли, що б не робили, реклама постійно з нами. Це
плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети. З кожним днем реклама
все більше поширюється в засобах масової інформації. Вона намагається
проникнути у всі сфери нашого життя, відповідно привертаючи до себе увагу.
Через глобалізацію ринків та зростання ролі міжнародного туризму
переклад рекламних текстів набуває великого значення. Оскільки рекламні
кампанії потребують великих коштів, підприємці намагаються використати
одну й ту саму стратегічну концепцію як матеріал на кількох ринках.
Туристична галузь також вимагає багатомовного рекламного матеріалу у формі
проспектів, брошур тощо. Хоча рекламні тексти виконують, перш за все,
апелятивну функцію, вони не становлять собою гомогенного типу текстів, тому
що для

вдалої передачі рекламного повідомлення індустрія реклами

використовує

всі

текстові

та

мовні

засоби,

такі,

як

риторика,

інтертекстуальність, просодія, метафора, каламбур тощо. У рекламі часто
використовується ефект мовної гри. Передусім це стосується взаємодії між
денотацією та конотаціями. Тому перекладач за допомогою своїх знань повинен
з‘ясувати, чи можна передати конотативні зв‘язки тексту-оригіналу на мовупереклад. Якщо це неможливо, то завдання перекладача полягає в тому, щоб
знайти для нових груп адресантів мовні засоби, які б найточніше відповідали
планам реклами. Під час перекладу рекламних текстів важливо враховувати
кілька чинників: наприклад, культурний рівень певної групи людей, вік,
національність, стать, соціальне походження, освіту тощо; встановити, чи
можуть бути передані конотативні зв‘язки тексту-оригіналу на відповідний
культурний рівень мови-перекладу. Особливо важливо перекласти використані
в тексті-оригіналі риторичні та мовностилістичні засоби й при цьому зберегти
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зміст тексту-оригіналу. З огляду на зазначене, рекламний дискурс є актуальним
для вивчення як у сфері одномовних одиниць, так і у сфері перекладознавства.
Мета цієї статті – встановити особливості рекламного дискурсу із
специфічними жанровими регістрами, відтворення яких є вкрай важливим у
цільовій мові.
Виклад основного матеріалу. Реклама – це явище соціолінгвістики,
оскільки вона зорієнтована на певну групу споживачів і цим визначає вибір
мовних засобів рекламного дискурсу. Так, мова рекламного дискурсу,
спрямованого на молодь, буде суттєво відрізнятися від мовних особливостей
реклами, яка створена для підприємців, домогосподарок. Мова реклами
повинна підпорядковуватись літературній нормі. Правильно підібране слово,
форма або синтаксична конструкція – передумова ефективної інформації. Мова
рекламних текстів повинна інформувати і переконувати, бути правильною,
логічною, необхідне вміле використання мовних тропів і синтаксичних
конструкцій. Рекламний дискурс, перш за все, повинен бути цілеспрямованим і
конкретним. Незважаючи на це, сучасна телевізійна реклама часто є взірцем
недотримання мовних норм. Це призводить до негативного впливу реклами на
глядача.
Актуальним на сьогодні є вивчення механізмів вербального впливу
рекламних текстів, аналіз мовних засобів, на яких ґрунтуються логічна і
емоційна аргументація у рекламі задля переконання і спонукання аудиторії до
дії, забезпечення спроможності рекламного тексту до запам‘ятовування. Мовні
особливості реклами є предметом постійного досліду як у зарубіжній, так і у
вітчизняній лінгвістиці [1; 2; 74 8]. Дослідження ведуться на матеріалі різних
мов у таких напрямках: загальний лінгвістичний аналіз особливостей
рекламних текстів (Маєвська Л.Д., Мартинова С.Е., Мойсеєнко І.П. та ін.);
аналіз

стилістичних

особливостей

(Бернєва С.І.,

Мутовіна М.О.,

Семецький С.О. та ін.), лексико-синтаксичних особливостей (Гріліхес І.В.,
Гурська Н.О., Тонкова Н.І. та ін.), структурно-семантичних особливостей
(Абрамова Г.О., Корнєва Ю.Б., Кудіс С.П. та ін.); дослідження вербальних
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компонентів

рекламного

тексту:

рекламного

заголовка

(Анніна І.О.,

Лочмеле Г.Д.); слогана (Литвинова Г.В.); вивчення соціальних та прагматичних
характеристик рекламного мовлення (Береза Л.П., Козлова С.П., Корнєва Ю.Б.).
У сучасній гуманітарній науці ведуться пошуки поняття, яке б могло
передати складні стосунки між мовою і світом. Саме тому до наукового обігу в
1952 році вводиться поняття дискурсу.
Дискурс – це поняття, яке стосується мови, актуальної мовної дії. На
підставі вибіркового аналізу різних розумінь дискурсу в лінгвістиці, можна
визначити його дефініцію: це мовна комунікація, що відбувається між тим хто
говорить і слухає в певному часовому і просторовому вимірах. Ця
комунікативна дія може мати вербальні та невербальні складові, може бути
усною та письмовою.
Його було вперше вжито З.С.Харрісом, який аналізував мову реклами. Цей
термін активно використовується в сучасних філософських, політологічних,
лінгвістичних, літературознавчих дослідженнях. У перекладі з латинської
discursus означає «міркування»
Хоча саме поняття «дискурс» при цьому залишається чітко не окресленим,
у лінгвістиці порушуються загальнотеоретичні питання функціонування
дискурсу та його класифікації. Для прикладу наведемо кілька дефініцій цього
складного явища. Так, за висновком М.Поповича, «у лінгвістичній літературі
під терміном «дискурс» розуміють не просто акт мовлення, а й ту конкретну
ситуацію, той позамовний контекст, ті прямо не висловлені цілі та наміри, які
цей акт мовлення супроводжують» [8, с. 27]. П.В.Зернецький зазначає, що текст
«є інформаційним слідом відповідної одиниці мовленнєвої діяльності –
дискурсу» [5, с. 3]. Таким чином, можна стверджувати, що дискурс становить
реалізацію мовної компетенції – мовленнєвої діяльності. Ю. Степанов визначає
дискурс як «занурений у життя текст», який розглядається разом із самими
«формами життя» (інтерв'ю, репортажі, мітинги, конференції, бесіди і т. ін.) [9].
Для сучасної лінгвістичної науки характерний підвищений інтерес до
узагальненого матеріалу, в якому, власне, й досліджуються всі аспекти
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мовленнєвої діяльності та взаємодії одиниць мовлення, – тексту та одиниці
мовленнєвої діяльності – дискурсу. Таким чином, у сучасній науці ми можемо
спостерігати умовний зсув наукового інтересу з вивчення мінімальних
лінгвістичних

одиниць

до

заглиблення

в

закономірності

людського

спілкування, до шляхів побудови дискурсу та жанрово-лінгвістичних його
особливостей.
Дискурс може розумітися як результат процесу взаємодії комунікантів у
соціокультурному контексті [10, с. 4]. Він є складним комунікативним явищем,
що включає соціальний контекст, інформацію про комунікантів та знання
процесів творення і сприйняття текстів [3].
Рекламний дискурс – це завершене повідомлення, що має чітко визначене
завдання – зменшити дистанцію між рекламним повідомленням та свідомістю
споживача, поєднує ознаки усного мовлення та письмового тексту з
комплексом невербальних засобів комунікації.
На процес створення дискурсу впливає цілий ряд факторів лінгвального та
екстралінгвального характеру, які утворюють комбінації під час взаємодії, в
тому числі компонентів самого дискурсу, пов'язаних з партнерами по
комунікації (їхніми комунікативними ролями та інтересами, особистісними
характеристиками, міжособистісними стосунками, загальним досвідом та
інформованістю), з темою і предметом спілкування, мовленнєвою ситуацією
(офіційними

обставинами,

особливостями

комунікативного

контакту,

перешкодами в процесі комунікації) [10].
Отже, дискурс – це інформація, яку нам надає текст плюс знання про
обставини, які спричинили його виникнення, та накладання цієї інформації на
ментально-чуттєву сферу нашого ―Я‖; життя тексту в нашій свідомості. На
нашу думку, таке визначення є найбільш вдалим, а тому й подальше наше
дослідження базуватиметься саме на врахуванні інформаційно-чуттєвого
впливу дискурсу. Саме тому нами пропонується розглядати рекламу не як
текст, а як дискурс, тобто як суму мовних та позамовних властивостей, що
певним чином впливають на свідомість людини.
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У рекламних дискурсах на телебаченні використовуються одиниці усіх
рівнів мовної системи. Вживання фонетичних та акцентологічних засобів
дозволяє створити особливий ритмомелодійний малюнок рекламного дискурсу.
Це простежується у використанні такого явища як алітерація. Особлива роль
належить інтонації. Інтонація використовується як засіб оформлення і
підсилення емоційного забарвлення речення в рекламі, риторичного запитання.
З цією метою застосовують різноманітні способи привертання уваги:
підсилення голосу для надання повідомленню більшої емоційності, пониження
голосу, що веде до ефекту відстороненості. Аналізуючи прийоми використання
лексичних засобів, встановлено, що в рекламі простежується тенденція
наближення до розмовно-побутового стилю. Цьому сприяє і використання
розмовно-побутового мовлення, фразеології, емоційно забарвлених слів. Вибір
лексичних засобів підпорядковується адресату рекламного дискурсу, оскільки
лише зрозуміла реклама може справити гарне враження, сподобатися глядачеві,
примусити відгукнутися на певну пропозицію.
Повертаючись до проблем перекладу рекламних текстів, варто зауважити,
що двомовну комунікацію можна вважати успішною, якщо перекладений текст
так само впливає на іноземного реципієнта, як і оригінал. Ієрархічний зв‘язок
між прагматичним і семантичним компонентами в перекладі рекламних текстів
полягає в тому, що прагматичний компонент контролює комунікативну
функцію всіх елементів семантичного компонента та можливість його змін. З
прагматичної точки зору переклад означає встановлення зв‘язків між
співрозмовниками в мові-оригіналі та мові-перекладі. Іншими словами,
переклад рекламних текстів ґрунтується на функціонально-прагматичній
адекватності, яка вимагає, перш за все, не повного й точного відтворення змісту
та

стилістичних

особливостей

тексту-оригіналу,

а

передачі

основної

комунікативної функції оригіналу.
Перш ніж здійснювати переклад рекламних текстів, слід з‘ясувати, чи
варто його взагалі перекладати. Для цього необхідно відповісти на два
запитання: 1) чи виконує продукт подібну функцію на новому ринку? і 2) чи
513

викличе обраний у рекламному тексті імідж позитивні конотації у споживача
рекламної продукції? Якщо на ці запитання Ви отримаєте позитивні відповіді,
то для перекладу можна застосувати одну з таких стратегій.
Відсутність перекладу: якщо йдеться про рекламу продуктів, які
виконують виключно апелятивну функцію, наприклад, парфуми, алкогольні
напої або прикраси, то зазвичай такі рекламні тексти залишають без перекладу,
тому що мета рекламного повідомлення досягається, насамперед, за рахунок
фотоефектів.
Запозичення рекламного тексту: тут використовуються позитивні асоціації
країни-виробника та її культури, тому логотипи, слогани та заголовки
залишають без перекладу, хоча повідомлення в мові-перекладі може
доповнюватися додатковим текстом.
Прямий переклад: ця стратегія використовується рідше, тому що вона
менш за все враховує особливості культури мови-перекладу. Її застосовують,
коли необхідно передати велику кількість інформації, наприклад, у рекламі
технічної продукції.
Адаптація: фотоматеріал зберігається, але текст адаптують відповідно до
особливостей

культури

мови-перекладу.

Найчастіше

ця

стратегія

використовується в туристичній рекламі.
Ревізія: фотоматеріал зберігається, проте формулюється зовсім новий
текст. Ця стратегія є ризикованою, оскільки фотоматеріал і текст мають
відтворювати єдиний рекламний концепт.
Отже, рекламний дискурс становить особливий для перекладу мовний
матеріал, оскільки вибір стратегій і тактик перекладу значною мірою залежить
від сукупності лінгвістичних (прагматичних, фонетичних, синтаксичних),
культурологічних, соціальних та ін. чинників.
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УДК 811.11’245
К.М.Мандибура
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
У статті здійснено аналіз поглядів вчених щодо визначення понять
комунікативної стратегії і тактики, схарактеризовано комунікативні
стратегії і тактики у рекламних салоганах на матеріалі англомовних вебресурсів.
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Ключові

слова: комунікативна

стратегія,

комунікативна

тактика,

комунікативна лінгвістика, рекламний салоган.
Актуальність дослідження. Протягом останніх років розвиток нових
технологій призвів до кардинальних змін у процесі вивчення процесу
комунікації. Для лінгвістів Інтернет – особливе комунікативне середовище, у
якому успішно співіснують усний і писемний варіанти мови з різною жанровостилістичною спрямованістю. У сучасному мовознавстві є низка праць,
присвячених проблемам медіа-лінгвістики, теорії комунікації та дискурсології.
У

них

здебільшого

зосереджено

увагу

на

вивченні

інформаційно-

комунікативного процесу в умовах всебічного впровадження Інтернеттехнологій. Так, російські, українські та білоруські лінгвісти (Ф. С. Бацевич,
А. Д. Бєлова, Б. М. Гаспаров, В. Б. Бурбело, В. І. Карасик, М. Л. Макаров)
вивчають та описують специфіку Інтернет-дискурсу; у дисертаційних роботах
О. В. Винарієвої, Є. Н. Галичкіної, С. С. Данилюк, М. В. Коломієць розглянуто
структурно-змістові та функціонально-технічні характеристики веб-сайтів, комп‘ютерних конференцій, Інтернет-новин у гіпертекстовому форматі. Але
недостатньо дослідженою залишається прагматичний аспект назв Інтернетмагазинів та їх рекламних слоганів.
Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом сучасної
лінгвістики до пошуку моделей і механізмів комунікативного впливу на
адресата. Вкрай необхідним є вивчення прагматичного аспекту у рекламному
дискурсі, де реалізується мовленнєва установка на вплив. Останнім часом у
зв‘язку зі зміщенням лінгвістичних досліджень в антропоцентричну сферу,
активізацією зацікавлень прагматичними і комунікативними аспектами мовних
одиниць, вагомими у сучасному мовознавстві є дослідження мовного
маніпулювання, засобів мовного впливу на свідомість. Наукові студії
спрямовані на всебічне вивчення комунікативних актів, комунікативних
стратегій і тактик, зокрема, у сфері Інтернет-спілкування.
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Ми ж ставили за мету виокремити комунікативні стратегії і тактики у
рекламних слоганах Інтернет-магазинів і проаналізувати їх з точки зору
використання лінгвістичних засобів.
Виклад

основного

матеріалу.

Словник

сучасної

англійської

мови видавництва Longman дає такі визначення поняттю ―стратегія‖: 1)
сплановані серії дій для досягнення чогось; 2) уміння планувати дії армії,
наприклад, у війні; 3) уміле планування в цілому [7]. Тобто, спочатку термін
―стратегія‖ фігурував виключно у військовій справі. У 1972 р. Л. Селiнкер у
праці ―Interlanguage‖ вперше вжив термін ―комунікативні стратегії‖ для
позначення процесів, що використовуються в ході спілкування для компенсації
дефіциту лінгвістичних ресурсів [8, с. 186]. У ―Загальноєвропейських
рекомендаціях з мовної освіти‖, які у листопаді 2011 року своєю Резолюцією
Рада Європейського союзу рекомендувала до використання для опису
досягнень тих, хто вивчає іноземні мови у Єіропі та, поступово, в інших
країнах, поняття ―стратегія‖ визначається як ―певним чином організована,
цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання
завдання, яке він ставить собі сам/сама, або з яким він/вона стикається‖ [2, с.
10].
У

лінгвометодиці

комунікативну

стратегію

інтерпретують

як

альтернативний план подолання труднощів у спілкуванні, коли бракує
лінгвістичних, фактичних, соціокультурних знань, коли необхідно подолати
нерозуміння, що виникло під час спілкування, або підтримати розмову [5,
с. 39].
Нас

цікавить

термін

―комунікативна

стратегія‖

з

точки

зору

прагмалінгвістики. Незважаючи на те, що комунікативні стратегії є предметом
багатьох лінгвістичних досліджень, однозначного визначення терміна досі не
існує. Кожен дослідник пропонує своє розуміння цього явища, проте в основі
його лежить одна й та сама ідея. Ми вважаємо, що це пов‘язано з тим, що
природа мовленнєвого спілкування є багаторівневою та поліфункціональною.
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І. Н. Борисова стверджує, що комунікативна стратегія є способом
організації мовленнєвої поведінки відповідно до задуму, інтенцій комунікантів.
Вона передбачає відбір фактів та їх подання в певному висвітленні з метою
впливу на інтелектуальну, вольову та емоційну сферу адресата [1, c. 85 – 86].
Мовленнєва стратегія – це загальний план, або «вектор», мовленнєвої
поведінки, що виражається у виборі системи продуманих мовцем поетапних
мовленнєвих

дій;

лінія

мовленнєвої

поведінки,

усталена

на

основі

комунікативної ситуації загалом та спрямована на досягнення кінцевої
комунікативної мети (цілей) у процесі мовленнєвого спілкування. Кожна
мовленнєва стратегія характеризується певним набором мовленнєвих тактик.
Мовленнєва тактика – це конкретний мовленнєвий хід (крок, поворот,
етап) у процесі здійснення мовленнєвої стратегії; мовленнєва дія (мовленнєвий
акт або сукупність декількох мовленнєвих актів), що відповідає тому чи іншому
етапу в реалізації мовленнєвої стратегії та спрямований на вирішення
комунікативного завдання цього етапу [6, c. 5 – 11].
Щодо мовленнєвої тактики російська дослідниця О. Іссерс висловлюється
стисло: ―Мовленнєвою тактикою варто вважати одну або кілька дій, що
сприяють реалізації стратегії‖ [3].
На думку російської вченої О. Іссерс, ―мовленнєва стратегія включає в
себе планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов
спілкування та індивідуальностей комунікантів, а також реалізацію цього
плану. Іншими словами мовленнєва стратегія – це комплекс мовленнєвих дій,
спрямованих на досягнення комунікативних цілей‖ [3].
В залежності від предмету дослідження вчені пропонують різні
класифікації комунікативних стратегій, відштовхуючись від того, що залежно
від способу поводження з комунікативним партнером прийнято виділяти: а)
кооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які застосовує адресант
для досягнення комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом; б)
некооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які використовує
адресант для досягнення своєї стратегічної мети через конфлікт з адресатом.
518

Зрозуміло, що у рекламних гаслах використовують виключно кооперативні
стратегії.
Як

свідчать

дослідження

рекламних

слоганів

Інтернет-магазинів

англомовних веб-ресурсів, дуже поширеною є стратегія спонукання споживача
до вибору рекламованої послуги, яка реалізується за допомогою таких тактик:
1) тактика звернення до споживача; 2) тактика зазначення цільової групи; 3)
тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та
референції.
Не менш популярною є стратегія позиціонування установи на ринку, що
найчастіше реалізується за допомогою таких тактик: 1) тактика демонстрацій
переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi; 2) тактика підкреслення
компетентності, традицій i досвіду, цінностей; 3) тактика найменування товарів
чи послуг магазину; 4) тактика використання назви магазину.
При

обробленні

даних

дослідження

ми

також

зауважили

явище використання двох чи кількох тактик одночасно. В одному слогані
можуть застосовуватися тактики, які належать до двох різних стратегій.
Висновки. Отже, комунікативно-прагматичний аналіз слоганів виявив дві
комунікативні стратегії: комунікативну стратегію позиціонування установи на
ринку та комунікативну стратегію спонукання споживача до вибору
рекламованої послуги, які реалізуються різноманітними тактиками. Аналіз
значного фактичного матеріалу дозволяє твердити, що в них застосовані усі
комунікативні стратегії і тактики. Серед них, на нашу думку, домінують
тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi і
тактика найменування товарів чи послуг магазину. Також часто спостерігаємо
поєднання двох або кількох тактик одночасно. Кожна з тактик характеризується
певними специфічними мовними засобами (оцінні прикметники, лексеми з
позитивною конотацією, займенники, числівники тощо).
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УДК 811.11
С.І. Мартинов
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
КІНОПЕРЕКЛАДУ
У статті проаналізовано ключові проблеми, що торкаються теоретикометодолологічних засад розвитку кіноперекладу як складного і різноаспектного
виду перекладацької діяльності, визначено основні категоріальні поняття, що
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визначають сферу кіноперекладу і формують концептуальну систему його
теоретичного аналізу.
Ключові слова: перекладацька діяльність, тактика перекладу, кінопереклад,
дубляж.
Актуальність дослідження. Явище кіноперекладу в науковій літературі
трактують різнобічно. Про складність і різноаспектність зазначеного виду
перекладацької діяльності свідчить вже сама відсутність єдиного терміну для
позначення власне сфери дослідження. Так, С.С. Саприкін, А.Л. Чужакін,
П.Р. Палажченко, а за ними і Л.Л. Нелюбін використовують поняття кіно/відео
переклад [8; 9; 7]. B.C. Горшкова пропонує термін переклад у кіно [5]. У нашій
роботі будемо

послуговуватися терміном кінопереклад, уведеним та

узвичаєним у статтях Д.М. Бузаджі, М. Берді та ін [3; 4; 2; 1].
Досліджуючи явище кіноперекладу і зваживши на вказану неоднорідність
у поглядах на нього, неможливо не припустити, що, ймовірно, кінопереклад
узагалі не мав би під собою теоретичних передумов без деяких ключових
категорій, що пов`язують текстуальну та візуальну складові кінофільму.
Мета статті – критичний огляд основних категоріальних понять, що
визначають сферу кіно перекладу і формуюють концептуальну систему його
теоретичного аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із можливих варіантів
передавання змісту фільму іншою мовою вважають дубляж з укладанням
реплік. Він набагато трудомісткіший і набагато дорожчий вид кіно перекладу.
Г.-М. Люйкенм [14, с. 90] зауважує, що дубляж у п‘ятнадцять разів дорожчий за
субтитрування.

Цей

найдорожчий

метод

аудіовізуального

перекладу

традиційно переважає в країнах з однорідним у мовному плані суспільством, –
а отже, з потенційно потужним ринком, що значним чином окупив би
капіталовкладення.
Р. Еґост дуже цікаво розповідає, що у деяких випадках (наприклад, у
Франції), розповсюдження одної дубльованої версії фільму по всій території
країни

послужило

інструментом для
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досягнення

мовної

однорідності,

спричинилося до втрати регіональних діалектів, або мов нацменшин [12]. З
іншого боку, домінуванню дубляжу у Німеччині, Італії та Іспанії 30-х – 40-х
років сприяли фашистські режими. Переозвучення цілого фільму стало
ефективним інструментом цензури, вможлививши вирізання незручних
посилань на факти і цінності, що суперечили офіційній доктрині [11].
О. Ґорі перелічує деякі з вивчених переваг і вад дубляжу. Серед вад –
дороговизна дубляжу, часовий чинник, втрата автентичності, оскільки реальні
голоси кіноакторів замінюють голосами дуже обмеженої кількості акторів
дубляжу, і найважливіше – необхідність зберегти синхронність губних змикань,
що кидає серйозний виклик перекладачеві і є великою проблемою через
необхідність вилучати незрозумілі чи неважливі елементи зі скрипту фільму
[13, с. 170].
Дубльовані фільми і програми також виключають можливість їхнього
перегляду туристами та іншими відвідувачами (NB: країни, у якій показують
фільм), які не розмовляють місцевою мовою, але хотіли б подивитися
перекладену версію, наприклад, англійського або французького фільму. Щодо
переваг дубляжу, тут текст фільму не так сильно скорочують, як у
субтитруванні, дубляж набагато професійніший, залучає усталені методи постсинхронізації, глядачам не потрібно розділяти увагу між відеорядом і
написаним [13, с. 171], і глядач (NB: який дивиться дубльований фільм) не
обов‘язково повинен вміти читати і писати (діти і неграмотні глядачі
отримують не меншу насолоду від іноземних кінострічок). Поза тим, проблема
синхронності губних змикань не настільки обмежує перекладача, як це могло б
здаватися. Синхронізація звуків із рухами губ потрібна тільки у крупних
планах, де ми чітко бачимо обличчя актора і рухи його губ. І навіть тут не все
варто синхронізувати. Тільки губні і напівгубні звуки, де рот найзакритіший,
треба ретельно синхронізувати.
У виборі між дубляжем і субтитруванням як головним методом
кіноперекладу усі країни керуються цілим комплексом чинників. Це і кошт, і
наявність

та

доступність

потрібної
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техніки,

грамотність

населення,

зацікавленість у іноземних мовах, рівень культурної відкритості, потужність
місцевої кіноіндустрії. Поодинці жоден із цих чинників не може визначити
перевагу дубляжу чи субтитрування. Насамкінець вибір методу дуже залежить
від звичок аудиторії. Глядачі у країнах, що використовують дубляж,
схиляються, відповідно, до дубляжу, а глядачі країн, де фільми субтитрують,
важко сприймають дубляж і не отримують насолоди від дубльованого фільму.
Г.-М. Люйкен наводить «потужніший» комплекс чинників, які спираються не
так на звички аудиторії, як на жанр передачі/фільму і «профіль» глядача. Його
рекомендації варто детально зацитувати: 1) що ближче пов‘язані між собою
мовний зміст і характер певної телепередачі, то сильніша тенденція до
субтитрування: телепередачі, які треба субтитрувати, – це новини, поточні
події, освітні трансляції, трансляції опер, релігійні телепередачі. Якщо цільова
глядацька група цих телепередач складається з людей, яким до п‘ятдесяти
років, з освічених людей, зі студентів та інших інтелектуальних меншин, з
людей із вадами слуху і тих, котрі зацікавлені у трансляціях в оригіналі, то така
цільова

група

радше

обере

субтитрування

оптимальним

варіантом;

2) телепередачі для найменших і найстарших, мультфільми і лялькові шоу,
наукові і мистецькі телепередачі, спортивні трансляції та інші об‘єкти
громадського зацікавлення й реаліті-шоу суто розважального характеру
потрібно радше дублювати. Дубльовані реаліті-шоу потребують укладання
реплік, а у перекладі інших телепередач можна його не застосовувати. Для них
достатньо буде дешевших форм дублювання, як от вільне коментування і
«озвучення» [14, с. 188–189].
Субтитрування

як

вид

кіноперекладу

має

свої

особливості.

Субтитрування, своєю чергою, процвітало на території низки заможніх країн з
високим рівнем грамотності, але з невеликими ринками для аудіовізуальної
продукції (скандинавські країни) та у двомовному суспільстві (Нідерланди та
Бельгія), а також в інших, менш освічених і менш заможніх країнах
(Португалія, Греція, Іран і більшість арабських держав), яким інші форми
аудіовізуального перекладу були не по кишені. Велика перевага субтитрування
523

– використання субтитрів у фільмах чи телепередачах, трансльованих у місцях
великого скупчення людей на «німих» екранах. Так, у великих торгових
центрах часто є територія, відведена на низку закладів швидкого харчування, де
збирається багато людей, і між столиками часто зі стелі звисають екрани, на
яких – окрім музичних кліпів – часто транслюють фільми і телепередачі, але ці
екрани не мають засобів виведення звуку, тому транслюють просто «картинку».
І тут надважливу роль відіграє субтитрування всього, що транслюють на такі
екрани. Так люди можуть, окрім того, що просто бачать «картинку» фільму чи
телепередачі, зрозуміти, про що в них ідеться. У принципі те саме стосується й
музичних кліпів. Хоча самої музики без звуку ніяк не відтворити, але на деяких
музичних каналах транслюють караоке–версії музичних кліпів: на «картинку»
накладають рядок з текстом пісні. Теоретично це також можна вважати
своєрідним типом субтитрування.
Отже, до переваг субтитрування належать: відносна недороговизна, він не
забирає дуже багато часу, зберігається звукова доріжка мовою оригіналу, може
відігравати важливу роль у вивченні іноземної мови, зручність для людей із
вадами слуху, іммігрантів і туристів. З-поміж вад субтитутрування можна
виділити:

«забруднення»

картинки,

втрату інформації

через

стислість

субтитрів, увагу публіки розділено між відеорядом, звуком і субтитрами.
Наступним видом кіно перекладу є дубляж з укладанням реплік. Із погляду
мови дубляж має переваги (наприклад) перед закадровим перекладом, оскільки
з текстом для дубляжу працюють довше, і в цьому процесі задіяна більша
кількість людей (перекладач, укладач, режисер дубляжу). Отже, зростає
ймовірність того, що текст буде грамотним і живим. Проте як тип
кіноперекладу він накладає певні обмеження. Фраза має бути синхронною,
милозвучною і правильно підлаштованою під губи, ритм. Інколи її
перекручують не тому, що перекладач чи редактор не знає, як її перекласти, а
тому, що її просто неможливо побудувати інакше, щоб вона виглядала
природно.
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Таким чином, у разі дублювання фільмів роботу перекладача практично не
оцінюють саму собою, про неї судять за роботою акторів, які озвучують фільм,
а також фахівців, які відповідають за забезпечення синхронізму й остаточний
монтаж. До того ж, як зазначалося вище, питання якості дублювання великою
мірою пов'язане з фінансуванням процедури, яка потребує чималих інвестицій,
тимчасом як прокат віддає перевагу вкладанню коштів у рекламу, які часто в
десять-сто разів перевищують суму, витрачену на дубляж.
Отже, переваги дубляжу з укладанням реплік є те, що він не відволікає від
картинки, є зручним для дітей і для тих, що не вміють читати, діалоги не такі
стислі, як у субтитруванні. До негативних моментів можемо зарахувати: велику
вартість, він забирає більше часу, втрачається оригінальна звукова доріжка,
голоси акторів дубляжу з часом повторюються.
Голос за кадром (закадровий переклад) як вид перекладу – це вид
перекладу аудіовізуальних творів, за якого перекладені репліки акторів
озвучення можна чути поверх оригінальної звукової доріжки твору. Закадровий
переклад може бути озвучений одним голосом (це характерно для піратських
копій фільму чи для документальних фільмів) або цілою командою
професійних акторів. Вирізняють також професійний (актори) та аматорський
(неактори) закадровий переклад. Цей вид перекладу найпопулярніший для
телевізійних каналів й озвучення фільмів, які не виходять у кінотеатральний
прокат. Він дешевший від дубляжу і його можна виконати швидше. Під час
озвучення, або «напівдубляжу» упродовж кількох перших секунд звук
оригіналу можна почути цілком чітко, а тоді гучність спадає і на передній план
виходить голос, що начитує переклад. Таке поєднання реалізму (оригінальний
звук залишається доступним слухачеві упродовж всього фільму) і майже
повного перекладу оригінального тексту робить озвучення підхожим для
інтерв`ю, документальних фільмів та інших передач, що не потребують
укладання відтворення губних змикань.
Закадрове озвучування характеризується більшим навантаженням на
звуковий ряд, адже переклад накладають на все оригінальне звучання фільму.
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Тому часто приглушується не тільки оригінальний діалог, а й увесь інший звук
фільму, і картина втрачає велику частину виражальних засобів. Пов'язано це
насамперед з тим, що закадровий переклад здійснюють поспішніше і швидше,
аніж дубляж (на озвучування потрібно два-три дні, на дубляж – два-три тижні),
і на якісну обробку звуку не виділяють ані часу, ані коштів. Крім того, у
закадровому перекладі стають очевидними вади перекладача і групи
озвучування. Якісний закадровий переклад має бути непомітним. Якщо щось у
ньому

привертає

увагу

глядачів,

це

може

викликати

роздратування.

Безперечною ж перевагою цього виду кіноперекладу є те, що можна почути
справжню гру акторів, проте, з огляду на майстерність акторів українського
дубляжу, виникає, хай і риторичне, запитання, чи є в цьому така необхідність.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, кінопереклад має
різні форми представлення. У кожному із випадків перекладачі вдаються до
таких прийомів, як доместикація та відчуження. Ці поняття відіграють ключову
роль у формуванні національної самосвідомості і національних стереотипів.
Доместикація – це підхід, який акцентує та наголошує культуру мови перекладу
або цільову культуру, наближаючи авторів продукту до аудиторії. Дублювання
в цьому сенсі є чудовим прикладом доместикації. Серед інших різновидів
аудіовізуального перекладу саме дублювання піддає текст найбільшим змінам і
найбільше видозмінює структуру оригіналу. Критики піддають сумніву його
автентичність. І його справді вважають таким, що набагато менше відповідає
оригіналу, аніж, наприклад, субтитрування, ще й тому, що оригінальне
виконання замінюють додаванням іншого голосу.
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО
ДУБЛЯЖУ З УКЛАДАННЯМ РЕПЛІК ЯК ВИДУ КІНОПЕРЕКЛАДУ
У статті проаналізовано вітчизняні традиції у кіноперекладі, зокрема із
застосуванням практики дубляжу як одного із видів відтворення тексту
кінострічки. Визначено ключові етапи розвитку цього виду перекладу в англоукраїнській мовній паралелі.
Ключові слова: кінопереклад, дубляж, лексичні трансформації, переклад назв,
культурна адаптація.
Актуальність

дослідження.

Українська

перекладацька

традиція

–

багатовікова. Наша історія склалася так трагічно, що українська мова й
література – дійові важелі формування нації в умовах бездержавності – ніколи
не функціонували в нормальних умовах. Саме тому перекладна література,
починаючи від старокиївської доби, відіграє надзвичайно важливу роль у
нашому культурному житті і як зберігач духовних цінностей, і як виховний
засіб, і як засіб самовиразу нації та збагачення спроможностей рідної мови.
Якщо у вкрай несприятливих умовах позалітературного характеру наша
література все ж розвивалася в річищі загальноєвропейського літературного
процесу, то в цьому величезна заслуга художнього перекладу. На цьому
наголошує Р.П. Зорівчак [6].
Мета статті полягає у з‘ясування вітчизняних традицій дубляжу з
орієнтацією на культурну адаптацію мови оригіналу у проекцію на
україномовну аудиторію.
Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюція дубляжу відрізняється
у різних країнах. Дубляж походить зі Сполучених Штатів Америки, але його
використовують в основному в Європі, де він уперше був задіяний 1936 року.
Перші спроби дубляжу робилися саме у 1930-х роках. Якість була дуже
поганою, і дубляж скасували. Спочатку тільки одна людина озвучувала всіх
персонажів фільму (найчастіше сам перекладач) [10].
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Кінопереклад в Україні започатковано лише 2007 року рішенням
Конституційного Суду України про обов'язковість дублювання, озвучення чи
субтитрування державною мовою іноземних фільмів перед розповсюдженням в
Україні. Тому не завжди високу якість українських перекладів іноземних
художніх фільмів можна пояснити передусім недостатнім практичним досвідом
перекладачів, слабким теоретичним підґрунтям, лавиноподібним надходженням
закордонної

кінопродукції,

низькою

платоспроможністю,

що

змушує

керівництва агенцій наймати некваліфікованих перекладачів, а іноді навіть
людей, які просто не розуміють іноземної мови [8].
Того ж таки 2007 року, тодішня голова Державної служби кінематографії
України (зараз це – Державне агентство України з питань кіно) пані Г. Чміль
заявляла, що «немає можливості отримувати з бюджету кошти на дублювання
та субтитрування фільмів українською мовою. Схема державного фінансування
недосконала, тому іноземні інвестори не дуже часто приходять на український
ринок. Адже бюджетні виплати, передбачені на розвиток кінематографії
України, надходять наприкінці року, і це ускладнює розрахунок з іноземними
компаніями [9].»
«Лє Доєн» – перша в державі студія, де не тільки записують та
опрацьовують звук, а й роблять фінальне зведення (за професійною
термінологією – міксують). Повноцінно працювати вона почала від січня 2009
року, коли отримала сертифікат міжнародної якості Dolby Premier, ставши
таким чином 11-ю за рахунком студією у світі такого класу. Студія є частиною
холдингу, до якого входять прокатна компанія B&H і мережа кінотеатрів
«Кінопалац».
Звукозаписувальні студії, що працюють в Україні, зазвичай отримують
замовлення на український дубляж від великих західних кіностудій (так званих
мейджорів) як от Universal, Paramount, Walt Disney, 20th Century Fox, Warner
Bros. Тут принагідно можна розвінчати міф про те, що українська озвучка б‘є
по кишені прокатників, на чому від початку наголошували противники
відповідної постанови Кабінету Міністрів. Як пояснив представник Walt Disney
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М. А. Яворовскі, в Європі їхня компанія робить близько 30 версій фільму
державними мовами тієї чи іншої країни. «За гроші Disney?» – не могли
повірити українські журналісти. «Звісно, наш прокат – і наші гроші. Потім вони
повертаються компанії з прокату», – відповів пан Яворовскі.
Особливо важлива персона в процесі озвучення – режисер дубляжу. Ця
людина визначає потрібні голоси, й саме з нею консультуються так звані
контролери чи супервайзери, тобто представники компаній-мейджорів, які
беруть участь у записуванні голосів на українських студіях. «Я завжди раджуся
з режисером, коли у мене виникають питання під час озвучення, оскільки
розумію український переклад, але можу не вловити тонкощів», – запевняє М.
Яворовскі [5].
Режисер також підбирає перекладача. За роки існування українського
дубляжу у царині перекладу сформувалися певні правила: одних перекладачів
запрошують тільки для роботи над комедіями, інших – для перекладу мелодрам
чи дитячих фільмів. Легендарним уже стало ім‘я О. Негребецького, який
створив українські «Тачки» й «Пірати Карибського моря» (NB: серед перших
стрічок, дубльованих українською). Цінується також робота молодого, але
досвідченого і креативного С. Ковальчука, який є ще й музикантом, тому легко
адаптує пісенні тексти. Віднедавна до цієї когорти долучився й В. Морозов,
відомий перекладач книжок про Гаррі Поттера. Хоча і йому довелося
рахуватися з вимогами індустрії: соковиту мову Геґріда, який у перекладі
Морозова говорить на західноукраїнському діалекті, у кіноверсії довелося
спростити, щоб не викликати у глядача нерозуміння тексту героя [5].
Сучасні переклади українською мовою фільмів для телебачення далекі від
ідеалу. Фахові перекладачі іноді наголошують на тому, що такі переклади, які
ми маємо на нашому телебаченні, створюють спеціально, для формування
відчуття несучасності української мови. Відомий професійний перекладач
фільмів українською мовою О. Негребецький так коментує ситуацію з
перекладами на українському телебаченні: «Це ж не українська мова! Це
якийсь мертвонароджений жаргон слов‘янського походження» [9]. Так,
530

декілька років тому ми на власні очі бачили ситуацію, коли в одному з
російських серіалів персонаж каже «Я видела бритых подростков», а у
перекладеному субтитрі читаємо «Я бачила оголених підлітків».
Кілька слів щодо каменів спотикання у перекладі кінофільмів. О.
Негребецький вважає недоцільним використання будь-яких українських реалій.
На його думку, їх упроваджувати треба делікатно: «якщо я здійснював такий
експеримент у «Альфі», то я все ретельно обробляв. У мене не було Руслани
Писанки, я робив Русланну Писанкер». Щось схоже ми будемо досліджувати у
третьому розділі нашої дисертації, аналізуючи випадки доместикації у
перекладі фільмів задля створення комічного ефекту.
Р.Кавенокі

та Г.Старцева розглядають проблеми

мовного

впливу

американської поп-культури на сучасну загальноприйняту англійську мову.
Вони зазначають, що багато «поп-культурних» алюзій почасти залишаються
незрозумілими для перекладача. Особливу увагу вони приділяють перекладу
метафор із власними назвами, бо якщо вислови на кшталт «а Ben Laden of
journalism» видаються цілком зрозумілими для українців, то семантика
метафори «This was not а Live-it-to-Beaver-ville» українцям ні про що не
говорить, адже потребує конкретніших знань про американську поп-культуру
(серіал з назвою «Live-it-to-Beaver» був популярним у 50-ті роки, і в ньому
йшлося про безтурботне дитинство головного героя на ім'я Beaver, а типовий
суфікс -ville утворює топонім). І якщо деякі явища та події зрозумілі глядачеві і
їх можна перекласти за допомогою прийому транскодування, то набагато
складніше знайти еквіваленти зовсім незрозумілих реалій.
І. Наговіцина звертає особливу увагу на складнощі перекладу алюзії в
англомовних

комедійних

фільмах.

Вона

стверджує,

що

найбільші

перекладацькі втрати виникають тоді, коли культурно зумовлена алюзія
оригіналу ґрунтується на незнайомих цільовому рецептору посиланнях на інші
тексти, а в реалізації гумористичного ефекту беруть участь додаткові засоби –
ситуативні, ситуативно-мовні та мовні (лінгвостилістичні) [7].
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Л.С.Бархударов каже: «застосовуючи у процесі перекладу «аналоги», варто
мати на увазі, що вони лише приблизно передають значення вихідного слова і у
деяких випадках можуть створити не надто правильне уявлення про характер
означуваного ними предмета чи явища. Так, звичайна передача американізму
drugstore як аптека не дає повного уявлення про функції цього закладу – у
російських аптеках продають лише ліки, тоді як в американських «драгсторах»
продають також предмети першої необхідності, газети, журнали, каву,
морозиво та ін., та ще й окрім того вони функціонують як закусочні. Тому, коли
репліку героїні одного з американських фільмів, «Food is awful in drugstores»
переклали як В аптеках жахливо годують, це викликало нерозуміння у глядачів.
У цьому випадку доцільним був би інший аналог – «закусочна» [2, c. 102].
Назви фільмів – наступний аспект, який доповнює серію найпоширеніших
тем для дослідження серед сучасних перекладознавців. Ми погоджуємося з
твердженням Д. Бузаджі про те, що назва – це обличчя, ім'я фільму, тому до її
перекладу потрібно підходити надвідповідально. Назва фільму передусім – це
не заголовок доповіді. Вона має бути яскравою, афористичною, мелодійною,
швидко врізатися в пам'ять.
Д.Бузаджі, спираючись на свою практику, виділяє п'ять груп помилок, що
найчастіше трапляються в перекладі назв фільмів: 1) помилки, до яких призвела
обмеженість фонових знань перекладача (ігнорування ідіом, очевидної гри слів
тощо). У таких випадках найчастіше трапляється невдале транскрибування або
буквальний переклад; 2) помилки, що спостерігаються в тих випадках, коли
перекладач не бачить алюзії, яка міститься в назві чи може бути частиною
фразеологізму, біблеїзму або натяком, зрозумілим лише носіям мови оригіналу;
3) стилістичні невідповідності між назвами оригіналу та перекладу; 4)
створення назв, важких для вимови, які не роблять фільм привабливим для
глядача; 5) невідповідності між змістом фільму та його назвою в перекладі [3].
Крім того, Д. Бузаджі нагадує, що слово-назва, або частина назви фільму, може
часто повторюватися впродовж сеансу перегляду. Перекладач має звернути на
це увагу і зберігати його щоразу в тій самій формі [3]. Ми знаємо, що досить
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системно підходить до перекладу В. Морозов, нотуючи імена персонажів, які
трапляються впродовж тексту, щоб не допустити ненавмисної диверсифікації
варіантів перекладу одного й того самого імені.
Н.В.Скоромислова звертає увагу на ще одну проблему перекладу назв
фільмів. Часом уривок з тексту пісні виносять у назву фільму, і це є
ускладненням для перекладача, оскільки є реалією не завжди йому знайомою.
Особливо складно перекладати такі назви фільмів, якщо уривок з тексту пісні
не має жодного стосунку до звукової доріжки фільму і, окрім того, може бути
уривком з давно забутої пісні.
Існує поняття «культурної адаптації», яке зазвичай стає каменем
спотикання у кіноперекладі. Відповідно до дефініції Л. І. Гришаєвої, культурна
адаптація – це «перетворення чи заміна будь-якого елементу художньої
структури оригіналу, який протирічить культурі цільової мови, на елемент
характерніший для цільової культури з метою досягнення прагматичного
ефекту, що піддавався б співставленню з оригіналом» [4].
В.Н.Комісаров наголошує, що намагання узвичаїти назву і зробити її
характерною

для

цільової

культури

часом

призводить

до

курйозних

результатів. Ось як у Японії переклали назву повісті Пушкіна «Капітанська
дочка»: «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка. Новые вести из
России» («Щоденник метелика, який в задумі про душу квітки. Нові вісті з
Росії»).
А.Д.Швейцер згадує, що назву англійського фільму «Square Peg»
(скорочений варіант фразеологізму«A square peg in a round hole», «Людина не
на своєму місці») переклали як «Містер Піткін в тилу ворога». Л.Г. Латишев
наводив у своїх лекціях анекдотичний випадок із перекладацьких промахів.
Головний персонаж фільму часів НДР, якого відрахували з вищого навчально
закладу за погане навчання, скаржи- вся своїй коханій на батька: «Ich sollte
unbedingt Akademiker werden. Alles andere interessierte ihn nicht». Перекладач
фільму захоплено переклав: «Батько хотів, щоб я обов'язково став академіком, а
решту його не цікавило», не врахувавши різниці між Akademiker «людина, що
має вищу освіту, закінчивши вуз» та Akademiemitglied «член Академії наук».
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Через перекладацький ляпсус батько героя перетворився в самовпевненого
самодура, який поставив синові непосильні та більш ніж нереальні завдання –
академіками стають далеко не всі талановиті вчені.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, проблема
культурної адаптації завжди супроводжує переклад іншомовних кінофільмів на
цільову мову. Традиції, звичаї, побут, соціально-політичні та економічні умови
носіїв мови, на яку перекладають фільм, вбачаються ключовими моментами у
процесі відтворення мови оригіналу.
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Т.В. Назарук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОНЯТЬ «ЕМОЦІЙНІСТЬ»,
«ЕМОТИВНІСТЬ» ТА «ЕКСПРЕСИВНІСТЬ» В СУЧАСНІЙ
ЛІНГВІСТИЦІ ТЕКСТУ
У статті розглянуто різні лінгвістичні підходи до визначення понять
«емотивність», «емоційність» та «експресивність». Проаналізовано їх
співвідношення як ключових категорій лінгвістичного напряму «емотіологія»
тексту, а також способи їх вираження у письмовому тексті
Ключові

слова:

емоційність,

емотивність,

експресивність,

емоційна

виразність тексту, мовознавча наука, експресивізація.
Останнім

часом

надзвичайно

актуальною

є

проблема

експресії,

експресивності та експресивної лексики. Написана велика кількість праць, у
яких висвітлюється поняття експресивності в різних аспектах: лінгвістичному,
лексикологічному,

лінгвостилістичному,

соціолінгвістичному,

психолінгвістичному. Інтерес мовознавців до проблеми експресивності не
випадковий, він логічно підготовлений попереднім розвитком лексикології.
Експресивність привернула до себе увагу дослідників, коли вже добре був
вивчений номінативний лексичний склад мови. Крім того, експресивність стала
об‘єктом спеціального лінгвістичного аналізу у зв‘язку з вивченням семантики
мовних одиниць та їх системності.
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Проблема емоцій велика та багатогранна. Проте філософи, психологи та
лікарі

досягли

значних

результатів

у

дослідженні

емоцій.

Чимало

різноаспектних досліджень елементів мовної структури, що виражають,
експресивність було здійснено лінгвістами різних мовознавчих шкіл і напрямів
(Н.Бойко, Р. Гладкова, С.Єрмоленко, Б.Коваленко, А.Кравченко, Т.Крисанова,
К.Мустафаєва, М.Пилинський, Н.Романова, К.Святчик, В.Чабаненко).
Слово «емоція» походить від латинського «emoveo», що означає
«приголомшую», «хвилюю». Із часом значення цього слова дещо змінилось, і
зараз можна сказати, що слово «емоція» позначає узагальнені чуттєві реакції,
що виникають у відповідь на різноманітні за характером екзогенні (що
виходять з навколишнього середовища) та ендогенні (що виходять з органів і
тканин) сигнали, які обов‘язково тягнуть за собою певні зміни у фізіологічному
стані організму [4].
Емоції є невід'ємною частиною культури будь-якого народу, більше того,
існують універсальні емоції (гнів, радість, захоплення, смуток та ін), які
виявляються у всіх культурах. Можна навіть говорити про узагальнений
соціально-типовий зміст емоцій, під яким розуміється соціально-типове
ставлення до об'єктів (оскільки емоції – це переживання свого ставлення до
предметів і явищ об'єктивного світу) і соціально-типове зовнішній прояв емоцій
у поведінці людини. Якби емоції були суб'єктивно-індивідуальні, то
знадобилася б величезна кількість слів у кожній мові для передачі всіх
можливих варіантів конкретних емоцій. Загальновідомо, що емоційний досвід,
як і будь-який інший соціальний досвід, фіксується мовою, «закріплюється в
мовних одиницях, і при їх використанні в мові людина кодовано висловлює і
сприймає емоції». Сучасні лінгвісти вважають емоції людини таксоном
культури, який має концептуальне освоєння через вербальну та / або
невербальну мову і матеріалізацію в їх «тілах» (вербальних і невербальних
відповідно). Важливу роль для адекватного сприйняття і розуміння значення
емоції відіграють традиції, звичаї, міфи народу, тобто все, що включається в
поняття національної самосвідомості. В. І. Шаховський зазначає, що емоційні
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концепти, володіючи культурно-національною специфікою, мають матеріальні
експоненти в мові, тобто відповідні імена. Процес створення їх назви в кожній
мові свій, і залежить не тільки від структури мови, але і від історії народу, його
культури, з усіма її елементами, таксонами, включаючи емоційний фонд
лінгвокультурної спільноти [10].
Для лінгвістики першочерговим завданням є вивчення саме мовних
способів передачі емоційності. Ж. Вандрієс стверджував, що почуття тільки
тоді набувають значення для лінгвіста, коли вони виражені мовними засобами.
На думку І.Г. Торсуєвої, для лінгвістики важливі не конкретні емоції, а вираз
відносного ступеня емоційної насиченості висловлювання засобами мови . Для
дослідження даної проблеми існує необхідність чіткого розмежування понять
«емоційність» і «емотивність».
У

процесі

вербалізації

емоційність

як

психологічний

феномен

трансформується в емотивність – складник конотативного компонента у
семантичній структурі мовної одиниці, який репрезентує емоційне ставлення
носіїв

мови

до

позначеного. Як лінгвістична характеристика

тексту,

емотивність охоплює сукупність мовних засобів, яким властиво приводити до
емоційного ефекту, тобто викликати в адресата відповідні емоції.
Традиційним у вітчизняній емотіології є підхід В. Шаховського, який
розглядає емоційність як «долінгвістичну», психологічну категорію, а
емотивність − як лінгвістичну категорію. У його трактуванні, емоційність є
чутливістю людини до емоціогенних ситуацій та її емоційною (чуттєвою)
реакцією на них, тоді як емотивність є іманентно притаманною мові
властивістю виражати засобами мови емоційність як психічний стан,
відображати в семантиці мовних одиниць емоційні відношення мовців через
план змісту і план вираження. При цьому підкреслюється, що емотивність як
важливий елемент прагматики мови втілює в собі функцію впливу й виступає
стимулом для емоційності мовця.
Багато вітчизняних та зарубіжних дослідників ототожнюють емотивність з
експресивністю, часто вживають ці терміни як синоніми (Ш.Баллі, В.Матезиус,
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К.А. Рогова, Р.О. Якобсон та ін). Останнім часом у науковій літературі яскраво
почала проявлятися тенденція диференційованого вивчення цих двох явищ.
Експресивність визнають більш широкою, ніж емотивність, категорією
В.А.Єфімов, Н.А.Лук'янова, І.А.Блінова, В. І.Шаховський, В.Н.Телия. Під
експресивністю зазвичай розуміється її не-нейтральність, деавтоматизация, що
додають мові незвичність, а тим самим і виразність, пов'язану з тим, що сигнал,
який передається мовним виразом (висловлюванням чи цілим текстом),
посилений і тим самим виділений із загального потоку [6]. Таке виділення
можливе завдяки незвичному стилістичному використанню мовних засобів,
інтенсифікації кількісного і якісного аспектів позначуваного, асоціативнообразному поданню референта.
Експресивність властивість тексту або частини тексту, яка передає зміст зі
збільшеною інтенсивністю, відображаючи внутрішній стан мовця, та має своїм
результатом емоційне чи логічне посилення, яке може бути, а може і не бути,
образним.
Визначення експресивності стосується кількості лінгвістичних явищ, які не
отримали чіткого визначення. У тлумачних та лінгвістичних словниках поняття
«експресивність» пояснюється за допомогою синонімів - «виразне» й
«виразність».
Первинною функцією емотивів є самостійне вираження: мовець не прагне
викликати певну емоцію – це принципова відмінність емотивів від експресивної
лексики, що спрямована на адресата.
Категорії емоційності та експресивності нерозривно пов‘язані також з
категорією оцінки, що знайшло відображення у використанні складеного
терміна «емоційно-експресивно-оцінний» у лінгвістичних метатекстах [9].
Оцінка, являючи собою універсальну мовну категорію, повинна передувати
емоції, експресія ж виступає природним наслідком емотивності.
В сучасній лінгвістиці термінологічне різноманіття в області емотивістики
також пов‘язано із синонімічним використанням термінів «експресивність» та
«емоційність».
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З точки зору семасіології в процесі вивчення експресивності дуже
важливим є розмежування слів, що називають емоції, та слів, що викликають
емоційну реакцію читача. Остання категорія розглядається вченими крізь
призму системного опису значення, і таким чином, емоційність втрачає
комунікативну самостійність і стає синонімічною експресивності.
Емоційність – прояв в мовленні почуттів настрою мовця по відношенню до
діяльності, іншими словами, суб‘єктивним відношенням до дійсності. Прояв
емоційного значення слова можна прослідкувати в чітко заданому контексті,
що передає індивідуальний настрій чи почуття мовця. В свою чергу, поняття
«експресивність» характеризує виразність мовлення людини, за часту
співвідноситься з інтенсивністю, маючи на меті підсилити вплив на слухача,
вразити чи запевнити його.
Експресивність, що є результатом використання емоційних мовних
одиниць в мовленні, являє собою сукупність семантико-стилістичних ознак, що
роблять мовлення більш яскравим, сильно діючим, глибоко вражаючим. Якщо
у висловлюванні чітко виражено суб‘єктивно психологічне відношення людини
до того, про що він говорить, то в даній ситуації реалізується емоційна чи
експресивна функція мовлення.
Експресивність як семантична категорія може включати в себе такі
поняття, як емоційність, оцінку, інтенсивність. При співвідношенні понять
емоційності та експресивності необхідно зазначити, що емоційність є
складовою експресивності, вона завжди експресивна, в той час, коли
експресивність не завжди може бути емоційною, тобто експресивність завжди
виражає почуття мовця. Експресивне мовлення є незвичним, що виділяється на
фоні нейтрального мовного оточення за умови насиченості лексичними,
граматичними, фонетичними, стилістичними засобами, впливаючи на емоційну
сферу реципієнта. Експресивність – це категорія, яку набуває слово чи
висловлення лише в певному мовленнєвому контексті чи внутрішньо властива
одному слову як елементу мови[1].
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У лінгвістичній літературі частіше всього вказується, що експресивність
тексту створюється за рахунок емотивності. Емотивність тексту формується за
рахунок мовних засобів усіх рівнів мови і "працює" на загальну експресивність
тексту, і це істотно сприяє реалізації прагматичної функції – посилює вплив
тексту на реципієнта.
Категорія експресивності включає: інтенсивність вияву ознаки, оцінку,
емотивність, стилістичну маркованість, асоціативно-фонову інформацію,
образно-мотивовану основу найменувань. Таким чином, експресивними
засобами мови називають такі засоби, які є інтенсифіковано виразними самі по
собі, і ті, що є власне інтенсифікаторами виразності, чинниками, здатними
збільшити виразність лінгвального знака (морфеми, способи повторення слів,
стилістичні прийоми)[8].
Емоційної виразності в текстах письменники досягають за допомогою
вживання синонімів, антонімів, лексики, що має оцінне значення. За допомогою
емоційно-оцінної лексики в реченні адресант реалізує комунікативну стратегію
вираження негативного чи позитивного ставлення до зображуваного та
стратегію позитивної самопрезентації та негативної презентації інших.
Експресивні прийоми з одного боку посилюють виразність, що призводить до
збільшення впливу на референта, а з іншої фокусують увагу на ключових
моментах тексту.
У мовознавчій науці розрізняють експресивність двох видів: адгерентну та
інгерентну. Адгерентна проявляється тільки при вживанні слова в контексті.
Інгерентна експресивність не залежить від контексту чи певної ситуації, вона
внутрішньо властива слову у всіх випадках його вживання.
У тексті передача емоцій здійснюється на декількох рівнях.
На фонетико-графічному рівні характерними засобами вираження емоцій є
розділові знаки та особлива подача слів у реченнях. До таких засобів належать
знак оклику; знак питання та знак оклику; виділення частини тексту або
окремих слів курсивом; написання окремих слів, словосполучень або виразів
великими літерами; три крапки всередині речення; тире й дефіс.
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Другим рівнем передачі емоцій у художньому тексті вважається лексичний
рівень. До лексичних засобів вираження емоційності, або лексичних
дескрипторів, відносяться слова, що називають власне емоції; слова й вирази,
що містять у своїй структурі емоційний елемент − лайливі й пестливі вислови й
слова; слова й вислови, семантична структура яких повністю емоційна (вигуки,
емоційні частки та ін.), та інші засоби.
Синтаксичний

рівень

характеризується

широким

спектром

засобів

передачі емоцій через:
1) повтори - повторюватися може як одне слово, конструкція, так і ціле
речення. Під час повтору одного слова мовець інтенсифікує провідний елемент
контекстуального

змісту

вираження,

надаючи

реченню

«емоційно-екс-

пресивним заряд» [4];
2) інверсія є ознакою того, що мовець намагається посилити вираження
значення свого висловлювання, надаючи йому особливий зміст. Мовець
порушує синтаксичну послідовність конструкції та вносить у вислів
забарвлення емоційної збудженості. У цьому випадку вона виконує функцію
емоційно-експресивного насичення мовлення;
3) короткі, відривчасті конструкції, що слідують одна за одною,
з‘являються внаслідок сильного збудженого стану мовця. Короткі речення
несуть величезний експресивний заряд і виділяються особливою напруженістю;
4) вставні одиниці та вставні конструкції, що містять оцінку висловленого
в базовому реченні;
5) звертання;
6) метафора, що функціонує з метою надання певної оцінки суспільним
процесам та явищам [3].
До основних дієвих засобів експресивізації на словотвірному рівні
належать демінутивні й аугментативні суфікси. Значна частина суфіксів
суб’єктивної оцінки передає позитивне ставлення до певного образу чи події,
надає тексту емоційних відтінків схвалення, захоплення, радості, симпатії,
ніжності, замилування, пошани.
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Основним

засобом

творення

такого

експресивно-стилістичного

забарвлення є лексеми зі зменшено-пестливими суфіксами -ок, -ик, -ецґ, -ечок,
-очок, -чик, -усґ, -ин(а), -очк(а), -ечк(а), -ичк(а), -оньк(а), инк(а), -ц(е), ачк(о), -ячк(о), -ечк(о).
Водночас із позитивними емоціями демінутиви в певних контекстуальноситуативних

умовах

мають

властивість

відтворювати

широку палітру

негативних відтінків. Такі утворення служать для вираження антипатії,
відкрито несхвального ставлення.
Для передачі негативних емоцій використовують ще й аугментативні
суфікси -аш, -юг(а), -юган, -юр(а), -ук(а), -юк(а), -аці(я), -щин(а), -енці(я),
-анин(а), -неч(а), -ак(а), -як(а), -уд(а), -ур(а), -іс(а) [4].
Продуктивним засобом експресивізації на словотвірному рівні є також
осново- і словоскладання. Завдяки вдалим поєднаннням несумiсних у
семантичному відношенні компонентiв встановлюються нові зв’язки мiж
явищами i поняттями, якi своєю незвичайнiстю й образнiстю викликають появу
нових асоціацій.
Морфологічні засоби експресивізації менш виразні, ніж лексичні та
словотвірні, бо вони виявляються на більшій площині тексту, ніж слово.
Найчастіше вони набувають емоційно-експресивного забарвлення лише в
межах певного контексту. До таких засобів належать: іменники спільного роду,
іменники у складі сегментних конструкцій, значення яких виражає експресивні
відтінки, слова категорії стану, імперативні форми, експресивні можливості
часток, вигуків а також категорії роду та числа іменників, ступені порівняння
Прикметників [2].
Одним із способів досягнення емоційної виразності в текстах є
використання цифрових даних, що, з одного боку, пояснюється економічністю,
оскільки вживання цифр дозволяє чітко, без зайвих витрат часу виразити
складні та численні факти, а з іншого боку, така інформація надає тексту
вразливої сили і водночас показує прагнення автора до точності та
об‘єктивності [5].
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Отже,

категорії

емоційності

й

емотивності

неодноразово

ставали

предметом розгляду в мовознавстві. Їх вивчення вирізняється широким
спектром підходів, а їх визначення та взаємозв‘язок неминуче приводить до
розбіжностей у теоретичних настановах дослідників. В емоційній комунікації
на перший план виходить вираження емоційних станів співрозмовників, а в
емотивній, навпаки − саме за рахунок мовних засобів викликається емоційний
стан у слухачів. Відповідно, поняття емоційності й емотивності розглядаються
в площині мови і відображають дзеркально протилежні процеси і відрізняються
за критеріями спланованості, контрольованості, усвідомленості, мотивованості
й тональності мовлення, які відображають відмінності у природі зазначених
понять.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ( НА МАТЕРІАЛІ
РОМАНУ П. ХОУККІНЗ «THE GIRL ON THE TRAIN»)
Статтю присвячено проблемі використання лексичних трансформацій, які
використовуються с метою забезпечення еквівалентності у ході перекладу
роману П. Хоуккінз «Дівчина в потягу» для збереження художніх особливостей
твору та індивідуального авторського стилю. Авторка доводить, що
еквівалентність перекладу досягається за допомогою чисельних лексичних та
граматичних трансформацій.
Ключові слова: художній переклад, лексична трансформація, граматична
трансформація, художній текст, еквівалентність перекладу.
Художній стиль займає важливе місце в перекладацькій парадигмі, адже
художня мова щільно пов‘язана зі сприйняттям і розумінням художнього твору
в усьому розмаїтті його літературних особливостей, які в значній мірі
відображають особливості національного світобачення і віддзеркалюють
характерні ознаки мови оригіналу. Хоча мінімальною одиницею художнього
перекладу зазвичай визнають слово, між тим, все більшої популярності набуває
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твердження, що закономірності побудови художньої мови пояснюються не
граматичними і синтаксичними правилами, а правилами побудови змісту. Саме
цей чинник неминуче призводить до виходу за семантичні межі слова і
звернення до ширшого контексту, а саме словосполучення, пропозиції, а інколи
і цілого тексту.
Актуальність роботи зумовлена тим, що на даний момент не існує
комплексного дослідження та аналізу лексичних трансформацій у романі
П.Хоуккінз «Дівчина у потягу». Роман за короткий термін став бестселером та
здобув звання «книга, яку читають найбільше». Популярність твору і його
переклад на українську мову вважаємо цікавими в плані дослідження
лексичних трансформацій. Окрім того, актуальність теми зумовлена зростанням
уваги до перекладів художніх текстів в умовах розширення міжкультурної
комунікації, коли читачі більше цікавляться культурою та традиціями інших
народів, знайомлячись з художніми творами, які до значної міри є
опосередкованим відображенням реалій, побуту та історично-культурних
особливостей інших країн. Зауважимо, що саме правильний переклад дає
можливість читачам правильно сприймати те, що хотів передати автор певного
твору.
Об'єктом дослідження є особливості перекладу роману П. Хоуккінз
«Дівчина у потягу», здійсненого на українську мову Інною Паненко.
Предметом

дослідження

визначаємо

особливості

застосування

та

функціонування лексичних трансформацій у художньому тексті для досягнення
еквівалентності між оригіналом та перекладом.
Мета дослідження полягає в теоретичному та практичному обгрунтуванні
застосування низки лексичних трансформацій, встановлення особливостей
перекладу

художнього

тексту

та

чинників,

які

обумовлюють

вибір

компенсаторних лінгвістичних засобів. Завдання дослідження зумовлені метою
роботи і передбачають:
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узагальнення

1)

підходів

до

ключових

проблем

перекладу

у

транслятології на сучасному етапі;
визначення перекладацьких трансформацій, які використовує

2)

перекладач з метою зберегти вихідне повідомлення оригінального тексту та
індивідуальний стиль автора;
здійснення лінгво-перекладацького аналізу граматичних, лексичних

3)

та стилістичних одиниць;
4) опис закономірностей застосування лексичних трансформацій;
5) встановлення чинників, які зумовлюють використання перекладачем
певних еквівалентів у ході перекладу;
6) проведення порівняльного аналізу перекладацьких одиниць (речень і
словосполучень).
З розвитком транслятології дослідники активно звертаються до нових
аналітичних

методик,

відкриваючи

конструктивні

можливості

міждисциплінарних перетинів цієї науки. Останнім часом в центрі уваги
дослідників знаходяться культурологічні, комунікативні, соціолінгвістичні та
інші аспекти перекладу. Проте при всій складності відносин теорії перекладу з
іншими науками, безперечним залишається те, що вона є філологічною
дисципліною, що входить в співдружність гуманітарних дисциплін, об'єктом
яких є мова і текст як «виразники духовної культури людини в суспільстві» за
словами В. В. Виноградова [2, с.14]. Особливо це стосується теорії художнього
перекладу.
Переклад та перекладацька діяльність загалом – це складне та
багатогранне явище, окремі аспекти якого можуть бути предметом дослідження
різних

наук.

У

рамках

перекладознавства

вивчаються

психологічні,

літературознавчі, етнографічні й інші сторони перекладацької діяльності, а
також історія перекладацької діяльності в різних країнах.
«В процесі перекладу початковими є одиниці тексту оригіналу, а
кінцевими – одиниці тексту перекладу. Таким чином, перекладачі мають справу
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як з текстами на вихідній мові і на мові перекладу, так і з процесом
перетворення тексту оригіналу в текст перекладу. Але і такий підхід виявився
недостатнім. «Перекладацька діяльність по визначенню носить посередницький
характер, оскільки її мета полягає в тому, щоб зробити доступним для читачів
перекладу повідомлення, зроблене автором оригіналу на іншій мові» [3, с.40].
Одним з найпоширеніших перекладів є художній переклад, який вимагає
особливого таланту або ж, іншими словами, мистецтва, адже для процесу
художнього перекладу характерним є образне мислення. Необхідність
урахування ролі контекстуальних факторів і особливостей індивідуального
авторського стилю становить основне завдання перекладача. У цьому, власне, і
виявляється його творчість та майстерність. Таким чином, з літературознавчої
точки зору художній переклад тяжіє до неформальної теорії перекладу, і саме
це його характерною рисою. Однак, вкажемо, що до даного виду перекладу
застосовуються загальні правила й закономірності теорії перекладу, основи якої
заклали дослідники формального напрямку.
Оскільки художній переклад є мистецтвом слова, його аналіз має бути
підпорядкованим естетичним критеріям і кожна його деталь повинна
осмислюватися у плані виявлення ідейно-художніх настанов автора оригіналу.
Починати аналіз перекладу треба не з нього самого, а з усвідомлення
першотвору в багатогранності його зв'язкахів з суспільним життям тієї країни й
тієї епохи, які його породили і які в ньому відбилися. Треба також знати, яке
місце посідає оригінал у творчості автора твору та яку роль він відіграв у
розвитку літератури.
Ще одна важлива характерна риса художнього тексту виявляється у
яскраво вираженому національному забарвленні змісту та форми, які
підсилююються індивідуальним стилем письменника, що часто зумовлює
використання певних мовних особливостей літературної та народної мови.
Незаперечним є факт, що у художній літературі велику смислову і виразну
роль грає вибір слів. Крім того, у текстах художнього стилю часто
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використовуються

різноманітні

стилістичні

засоби,

тропи,

архаїзми,

діалектизми, запозичення та інші. Очевидно, що при перекладі художнього
тексту необхідно враховувати його стилістичні особливості.
Головною метою перекладу є досягнення адекватності. Адекватний, або як
його ще називають, еквівалентний переклад – це такий переклад, який
здійснюється на рівні необхідному і достатньому для передачі незмінного
плану змісту при дотриманні відповідного плану вираження, тобто норм мови
перекладу. За визначенням А.Б. Федорова, адекватність – це «вичерпна
передача смислового змісту оригіналу і повна функціонально-стилістична
відповідність йому» [4, c.79].
Крім того, варто вказати, що при перекладі текстів, у перекладача, часто
виникають труднощі, через те, що тексти часто поєднують у собі різні
функціональні стилі та жанри, велику кількість неологізмів та термінів. Тому
дуже часто доводиться звертатися до засобів перекладу, за яких зміст оригіналу
залишається незмінним, а змінюються лише лексичні форми його вираження.
«Перекладацькі лексичні трансформації визначають як різного роду зміни
лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою адекватної
передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із
врахуванням норм мови перекладу. Лексичні трансформації застосовуються
тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не
можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору
значення і контексту» [5, c. 45].
У ході перекладу літературних творів слід зважати на те, що тексти
художньої спрямованості поєднують у собі різні функціональні стилі та жанри.
Цій літературі притаманна наявність великої кількості неологізмів та різного
роду синтаксичних конструкцій. Також однією з основних причин існування
лексичних труднощів перекладу є розбіжності у картинах світу мов. Тому
часто доводиться звертатися до засобів перекладу, за яких зміст оригіналу
залишається незмінним, а змінюються лише лексичні форми його вираження, в
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першу

чергу,

єдеться

про

прийоми

транскодування,

калькування,

контекстуальної заміни, смислового розвитку, антонімічного та описового
перекладів.
Лексичні труднощі перекладу художніх текстів є найбільш поширеними і,
головним чином, пов‘язані з передачею безеквівалентної лексики, назв,
багатозначних слів, абревіатур, неологізмів, термінів, образної фразеології.
Звернемося до прикладів:
1)

She’s buried beneath a silver birch tree, down towards the old train

tracks, her grave marked with a cairn. – Її поховали під білою берізкою, біля
старої залізничної колії, і лише пірамідою з каменів позначено місце її
поховання.
2)

My mother used to tell me that I had an overactive imagination; Tom

said that, too. – Мама завжди казала, що в мене надто жива уява. І Том так
уважав.
3)

The train jolts and scrapes and screeches back into motion, the little pile

of clothes disappears from view and we trundle on towards London, moving at a
brisk jogger’s pace. – Потяг штовхається, ляскає та зі скрипом знову починає
рухатися, невеличка купка одежі зникає, а ми тягнемося далі до Лондона, зі
швидкістю жвавого бігуна.
4)

Someone in the seat behind me gives a sigh of helpless irritation; the

8:04 slow train from Ashbury to Euston can test the patience of the most seasoned
commuter. – Деякі пасажири за моєю спиною роздратовано зітхають, але
нічого не вдієш. Потяг о 8:04 з Ешбері до Юстона зі всіма зупинками може
випробувати терпіння навіть най загартованішого пасажира, який щодня
їздить до міста на роботу.
5)

My head leaning against the carriage window, I watch these houses roll

past me like a tracking shot in a film. – Я, притиснувши лоба до вікна, дивлюся, як
ці домівки проносяться повз, немов панорама у фільмі.
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6)

I see them as others do not…

– Крім мене, такими їх ніхто не

бачить…
7)

Beautiful sunshine, cloudless skies, no one to play with, nothing to do. ––

Сліпуче сонце, безхмарне небо, немає з ким пограти, нічого робити.
Важливо вказати на необхідність враховувати структурні і лексикосемантичні розбіжності між англійською та українською мовами, які вимагають
перебудови синтаксичної структури речення або лексичних змін, і відповідно
називаються лексико-граматичними трансформаціями. Такі трансформації
застосовуються в тих випадках, коли словникові відповідники того чи іншого
слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин
невідповідності з точки зору значення і контексту.
Отже, перекладачу слід зважати на лексико-граматичні трансформації,
тобто на структурні та лексико-семантичні розходження між англійською та
українською мовами, які вимагають під час перекладу перебудови синтаксичної
структури речення або лексичних змін. Оскільки лексика тісно пов‘язана з
граматикою, то дуже часто внаслідок трансформацій одночасно відбуваються
лексичні та граматичні зміни.
Розбіжності в структурі двох мов незмінно викликають необхідність
граматичних трансформацій. Ці розбіжності бувають або повними (в тих
випадках, коли в мові, на яку здійснюють переклад, відсутня граматична форма,
яка є в мові оригіналу), або частковими (граматична категорія існує в обох
мовах, але збігається не в усіх формах).
Узагальнення проблем перекладу художніх творів свідчить, що перед тим,
як починати перекладати художній твір, необхідно, перш за все, проаналізувати
його особливості на лексичному, семантичному, стилістичному рівнях.
Перекладачеві бажано проаналізувати структуру англійського та українського
художнього твору, для того, щоб переклад був вірним і адекватним. Більш того,
необхідно враховувати, що кожен художній твір має систему художніх образів,
які потрібно правильно відтворити при перекладі. Перекладачам художніх
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творів потрібно володіти знаннями щодо проблем художнього перекладу,
усвідомлювати співвідношення контексту автора і контексту перекладача,
проблеми

точності

і

вірності,

збереження

національного

забарвлення,

дотримання індивідуальної своєрідності оригіналу та інших.
Підсумовуючи, зазначимо, що у ході порівняння текстів першоджерела та
перекладу з англійської на українську мову, очевидними є розбіжності у
граматичній

будові,

першочерговості

в

саме

тому

художньому

граматичні

трансформації

перекладі.

Однак

процес

набувають
переклад

розпочинається з вибору правильних слів, що зумовлює необхідність
здійснення комплексних лексико-граматичних трансформацій з переходом від
лексичних одиниць до граматичних і навпаки.
Список використаних джерел:
1. Алексеев А.Я. Художественный образ и перевод / А.Я. Алексеев //
Вісник СумДУ. – 2006. – Том 1, №11 (95). – С. 126-130.
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические
вопросы) / В.С. Виноградов. – М.: Издательство института общего среднего
образования РАО, 2001, — 224 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для
ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические
проблемы) / А.В. Федоров. – М.: Филология три; СПб: Филология фак. СПбГУ,
2002. – 418с.
5. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову
/ В.І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 608 с.
6. Дівчина у потягу : роман / Пола Гоукінз ; перекл. з англ. І. Паненко. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 320 с.
7. Hawkins P.The Girl on the Train / P. Hawkins. – L.: DOUBLEDAY, 2015. –
320 p.

551

УДК 821.111.367:81’22(045)
В.С. Хейлик
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛЕКСИЧНІ, ГРАМАТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ВІДПОВІДНИКИ
У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Стаття присвячена розгляду характерних ознак художнього перекладу у
лексичному, граматичному та стилістичному аспектах та узагальнення
підходів до вивчення особливостей літературного стилю. Авторка окреслює
теоретичні засади використання основних перекладацьких трансформацій, які
застосовуються у ході перекладу художнього тексту.
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лексико-граматичні характеристики, стилістичні особливості перекладу.
На сьогоднішній день англійська мова має статус міжнародного способу
спілкування, а тому більшість інформаційних видань як державного, так і
всесвітнього масштабу, використовують її для передачі інформації читачу. Це
зумовлює

актуальність

проблеми

перекладу

англомовної

літератури

українською мовою. До них, зокрема, належать публіковані та електронні
книги, статті з інтерв´ю, адже вони беруть безпосередню участь у процесі
передачі інформації у міжнародному масштабі.
Проблему перекладу літератури досліджували різні вчені. Так, наприклад,
М.К.Гарбовський під перекладацькими трансформаціями розуміє

«такий

процес перекладу, в ході якого система смислів, укладена в мовних формах
вихідного

тексту, сприйнята та

зрозуміла перекладачем в силу його

компетентності, трансформується природним чином внаслідок мовної асиметрії
в більш-менш аналогічну систему смислів, перевтілюючись у форми мови
перекладу» [5]. На думку Л.С. Бархударова, переклад взагалі можна вважати
міжмовною трансформацією в широкому розумінні цього терміну[2].
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Актуальність роботи зумовлена тим, що мовною особливістю літературної
мови використовується велика кількість кліше та фразеологічних одиниць,
скорочень, іноземних слів, неологізмів та географічних назв. Вищезазначені
риси літературного стилю зумовлюють певні особливості його перекладу, які
обов´язково повинен враховувати досвідчений перекладач.
Об'єктом дослідження є особливості перекладу роману П. Хоуккінз
«Дівчина у потягу», здійсненого на українську мову перекладачем Інною
Паненко.
Особливості застосування та функціонування лексичних, граматичних та
стилістичних

трансформацій

у

художньому

тексті

для

досягнення

еквівалентності між оригіналом та перекладом виступають предметом
дослідження.
За мету у даній статі є визначення лексичних, граматичних та стилістичних
одиниць для досягнення еквівалентності у романі П.Гоуккінз «Дівчина у
потягу» та шляхи їхнього відтворення засобами української мови. Завданнями
дослідження, які зумовлені метою роботи, є
1) розгляд особливостей художніх текстів та їх переклад;
2) характеристика основної інформації про їхні лексичні, граматичні та
стилістичні особливості;
3) виявлення та опис загальних лінгвістичних основ перекладу;
4) узагальнення підходів до класифікації основних видів перекладацької
діяльності;
5) аналіз лексичних та граматичних особливостей художніх текстів.
Загальновідомо, що різні мови по-різному відображають і закріплюють в
значеннях своїх лексичних одиниць об'єктивну дійсність. У результаті значення
навіть тих лексичних одиниць ДМ і ПМ, які прийнято розглядати як словарні
еквіваленти, лише частково покривають один одного. Слів з повністю
ідентичним значенням украй мало. У ДМ можуть бути такі одиниці, для яких в
лексичному запасі ПМ немає «готових» лексичних відповідностей. Наприклад,
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в українській мові немає прямого еквівалента англійському терміну commuter,
пасажир, який щодня їздить до міста на роботу.
Знання різних типів системного співвідношення одиниць ДМ і ПМ
необхідне перекладачеві, оскільки на їх основі встановлюється відношення
взаємоеквівалентності між одиницями ДМ і ПМ, причому кожен з цих типів
може бути використаний при підборі перекладацьких еквівалентів.
До лексичних особливостей ми відносимо труднощі, які виникають при
перекладі фразеологічних одиниць через необхідність збереження цілісного
образу, який вони несуть. Такі явища як деформація та контамінація
фразеології також становлять велику проблему для перекладача, якому
необхідно намагатися не тільки віднайти аналог фразеологічної одиниці у мові
перекладу, а й по можливості відтворити зміни складу фразеологізму, які
відбуваються в тексті оригіналу та мати уявлення про те, як їх зазвичай
використовують у мові перекладу [1, с.198-199].
Граматичні системи різних мов мають як різну кількість категорій, так і
відмінності у їх лінгвістичному вираженні. В першу чергу зазначимо, що
синтаксична

організація

мов

оригіналу

і

перекладу

відрізняюється

специфічними рисами у структурі словосполучень і речень. Специфіка
граматичних

систем

мов

призводить

до

необхідності

здійснювати

трансформації на словотвірному, морфологічному та синтаксичному рівнях.
Розглянемо трансформації, які зазвичай полягають у перетворенні граматичної
одиниці відповідно до норм мови перекладу.
1. Трансформації на словотвірному рівні.
В англо-українському

перекладі досить часто трапляються випадки

використання подібної трансформації. Вкажемо, що наведені нижче приклади
ілюструють утворення деяких похідних прикметників в англійській
українській мовах: cloudless skies – безхмарне небо; soon-to-bе homeless
alcoholic – невдовзі втрачу житло через пияцтво; walking
around, shoeless – блукали босоніж.
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і

Суфікс -less, за допомогою якого утворено досить багато слів в
англійській мові, відповідає в українській мові префіксам не- або без-.
Зазвичай такі перетворення на словотвірному рівні формальні.
2. Трансформації

на

морфологічному

рівні

пов‘язані

зазвичай

з

категорійними замінами.
Категорійна заміна – зміна в перекладі роду, числа, відмінка, часу,
стану, форми ступеня порівняння тощо. Такі заміни в перекладі зазвичай мають
системний характер – диктуються особливостями граматичних систем
відповідних мов.
He well built, strong, progrective, kind. – У нього темно-золотаве волосся,
кремезна статура. Він добрий, міцний мов кам´яна стіна.
I think it’s the voice. Soft and low. Slightly accent… – Гадаю, це через голос.
Ніжний та низький. З ледь помітним акцентом…
Заміна частини мови в перекладі може бути пов‘язана з граматичною
лакуною (відсутністю певної частини мови в одній із мов). Герундій
англомовного оригіналу замінено дієсловом в перекладі, оскільки в українській
мові відсутня ця частина мови:
My head leaning against the carriage window – я, притиснувши лоба до вікна.
Writing an important email… – Друкує важливе повідомлення…
3. Трансформації на синтаксичному рівні.
Членування речень – перетворення складного речення мови оригіналу на
два й більше самостійних речення в мові перекладу:
My mother used to tell me that I had an overactive imagination; Tom said that,
too. – Мама завжди казала, що в мене надто жива уява. І Том так уважав.
Граматика англійських текстів має такі особливості, як певна своєрідність
у використанні часів та станів, часте вживання не особових форм, особливості
форми введення прямої мови та перетворення її на непряму, а також широке
використання складнопідрядних речень. Такі особливості можуть становити
певні труднощі для перекладача.
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Семантика художнього тексту повинна розумітися як зміст, що відповідає
задуму, тобто відображає інтерпретацію якого-небудь факту дійсності і,
відповідно, характеризується поставленим автором комунікативним завданням.
Саме ця обставина зумовлює необхідність глибокого стилістичного аналізу
тексту оригіналу з метою збереження його індивідуальної своєрідності у
перекладі. Стилістичні особливості англійської та української мов майже не
відрізняється. Для всіх літературних текстів характерною можна вважати так
звану розгорнутість, яка використовується для того, щоб детально розповісти,
описати і та максимально образно відобразити події художнього твору.
До стилістичних засобів художньої літератури належать епітет, метафора,
порівняння, повторення, персоніфікація, які автор використовує для вираження
емоцій в певній ситуації, привернення уваги читача та точнішого, яскравішого
опису предмета. Розглянемо їх на прикладах:
Епітет: silver birch tree – біла берізка ; beautiful sunshine, cloudless skies –
сліпуче сонце, безхмарне небо.
Метафора: an overactive imagination - надто жива уява; the weekend
stretches out ahead of me – попереду нескінченні вихідні; they are a perfect, golden
couple. – Вони ідеальна «золота пара».
Порівняння: spreading like a tumour – розрослося, мов пухлина; I feel like a
spare part – я відчуваю себе зайвою; and in any case I feel like a drink – хай там
як, кортить випити.
Повторення: I can see…, I can something catch…, I can imagine…, – я бачу…,
я можу краєм ока…, я уявляю…; he drops…, he grabs … – він кидає…, він
хапає….
Персоніфікація: the train lurches and sways around the bend – потяг
крениться та повертає; a ghost train passing on the rusted track half a mile away
– невидимий потяг труситься іржавою колією десь за кілометр.
Постійний

розвиток

та

збільшення

обсягів

художніх

видань

у

міжнародному масштабі, та міжнародний статус англійської мови у сучасному
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суспільстві

зумовлюють

актуальність

вивчення

питання

перекладу

літературних матеріалів. І це питання буде залишатись актуальним, доки існує
художня література, яка потребує якісного перекладу інформації мови
оригіналу.
Отже, у даній статті була здійснена спроба визначити основні лексичні,
граматичні та стилістичні особливості перекладу сучасного англомовного
художнього тексту на українську мову на матеріалі роману Поли Гоуккінз
«Дівчина у потягу» та навести приклади найпоширеніших трансформацій на
словотвірному, морфологічному та

синтаксичному

рівнях, які

зазвичай

передбачають перетворення граматичної одиниці відповідно до норм мови
перекладу. При цьому семантика художнього тексту інтерпретується як зміст,
що відображає інтерпретацію фактів та подій у відповідності до поставлених
автором твору комунікативних та художніх завдань.
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