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ПІДСЕКЦІЯ 
кафедри екології та збалансованого природокористування 

 
Ю. Бадік 

Науковий керівник - д.т.н., доц. Сабадаш В.В. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕCУ АДСОРБЦІЇ ІОНІВ ВАЖКИХ 
МЕТАЛІВ ПРИРОДНИМИ ТА СИНТЕТИЧНИМИ 
СОРБЕНТАМИ МЕТОДАМИ БАГАТОМІРНОГО 

КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 
 

Важкі метали та радіоактивні елементи присутні в природних 
поверхневих та підземних водах. Форма, в якій вони трапляються у водах, 
залежить від їх концентрації, вмісту розчиненого кисню, рН, жорсткості 
карбонатної води та присутності органічних речовин. Природним 
джерелом металів є насамперед явища гідролітичного розчинення 
мінералів та вимивання осадових порід. Однак основним джерелом 
важких металів у природних водах є антропогенні забруднювачі, 
особливо промислові стічні води. Найбільшу частку тут становлять: 
металургійна, гірничодобувна, електротехнічна та хімічна промисловість. 
На сьогоднішній день існує проблема очищення стічних вод від іонів 
заліза. Ефективність поглинання іонів залежить від багатьох факторів, 
зокрема внаслідок зовнішньо та внутрішньодифузійного перенесення. 
Іонообмінний процес відбувається тоді, коли концентрація сорбованого 
катіону є рівною або меншою за концентрацію обмінних катіонів. Із 
зростанням концентрації посилюється процес адсорбційного поглинання. 
Як відомо, цеоліти здатні поглинати іони не лише за механізмом фізичної 
адсорбції, але й за рахунок іонного обміну та проявляють себе як 
катіонообмінники. В літературних джерелах описано механізми адсорбції, 
приведено ізотерми поглинання різних речовин на клиноптилоліті. Проте 
необхідно визначити механізм взаємодії іонів заліза з клиноптилолітом та 
дати оцінку адсорбційної ємністі цеоліту щодо іонів заліза. В 
літературних джерелах наведені дані про адсорбцію іонів заліза на 
природних цеолітах. Приведено результати про сорбцію заліза із 
модельних розчинів FeCl3 в статичних умовах. Одержано дані про 
дослідження сорбційної ємності цеоліту щодо іонів Fe3+. Вказується про 
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механізм іонної адсорбції катіонів цеолітом, що веде до заміни 
компенсуючих іонів Са2+ та Nа+, а також іонів Н+ що утримуються на 
зв’язку Si-OН-Al на іони амонію. Проте в літературі мало уваги приділено 
вилученню заліза з природних та стічних вод. Метою даної публікації 
було узагальнення результатів дослідження процесу адсорбції іонів заліза 
(ІІІ) методами багатофакторного аналізу. 

Для статистичної інтерпретації результатів досліджень адсорбції 
іонів заліза проводили визначення коефіцієнтів детермінації моделей 
Ленгмюра та Фрейндліха, що були побудовані згідно з результатами 
експериментальних досліджень. Додатково проводили кластерний аналіз 
результатів з метою виявлення класифікаційних ознак ефективності 
сорбентів. В результаті було одержано матрицю з 8 категорій та 8 
змінних. Значення змінних у відповідних категоріях представляли собою 
сорбційну ємність у певний момент часу. Для виявлення просторових та 
тимчасових відмінностей сорбційної ємності досліджуваних сорбентів 
щодо іонів заліза використовували кластерний аналіз у середовищі 
STATISTICA 7.0. Для цього всі дані були нормовані (відношення 
відкладеного від середнього значень до стандартного відхилення). 
Кластеризацію об’єктів проводили методом Уорда. Нами було 
застосовано ієрархічний кластерний аналіз і кластеризація K-середніх. 
Дані методів були використані для класифікації досліджуваних сорбентів 
на основі їх сорбційної ємності. Експериментальні дані імпортували в 
пакет STATISTICA 7.0.  

В ході аналізу масиву експериментальних даних методом 
багатомірного кластерного аналізу даних [1] нами було виділено два 
кластери. Перший кластер відповідав результатам сорбції іонів заліза 
цеолітом, Al2O3 та SiO2. У другому кластері виділено такі сорбенти: 
синтетичний цеоліт, синтезований гідротермічним методом, піщаний 
грунт, чорнозем, торф та глину. Враховуючи те, що побудова кластерів 
проводили на основі сорбційної здатності відповідних матеріалів, то 
перший кластер характеризує високоефективні сорбенти. Другий кластер 
складається з двох груп: І група - синтетичний сорбент на основі золи 
виносу Добротвірської ДРЕС і ІІ група – основні грунти Львівської 
області. закономірності спорідненості сорбентів до адсорбата. Перший 
кластер включав сорбенти з високою питомою поверхнею та вищим 
вмістом алюмінію. У другому кластері буди згруповані сорбенти з 
меншою питомою поверхнею i, відповідно, нижчою спорідненістю до 
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Fe(III). Статистична оцінка одержаних результатів показала задовільну 
значимість результатів, стандартне відхилення знаходилося в межах 
0.017977…0.26325. Коефіцієнт детермінації R2 становив 0.6767… 0.9998. 
 
 

Я. Гнатюк 
Науковий керівник -  к.т.н., доц. Гуглич С.І. 

 
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА «ПРИХОВАНИЙ ГОЛОД» 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

В зв’язку з розбалансованим, полідефіцитним харчуванням у 
населення України спостерігається так званий “прихований голод” за 
рахунок дефіциту в харчовому раціоні мікронутрієнтів: вітамінів, 
особливо антиоксидантного ряду /А, Е, С/; макро- і мікроелементів (йоду, 
заліза, цинку, кальцію, фтору, селену). 

В останні роки стан здоров'я населення України настільки 
погіршився, що проблема, можна сказати, виросла до загрози 
національній безпеці. Демографічна ситуація в країні оцінюється як 
кризова. Катастрофічне скорочення термінів життя та ріст смертності 
населення, різке зниження якості життя окремої людини та індексу 
здоров’я нації при значному порушенні харчового статусу зумовлює 
гостру необхідність підняття питань харчування населення України на 
державний рівень. Укріплення мікроелементів є економічно вигідним 
способом боротьби з «прихованим голодом» поряд із зусиллями щодо 
запровадження більш різноманітного раціону. Короткостроково деяким 
категоріям населення можуть знадобитися харчові добавки для лікування 
недуг, а в довгостроковій перспективі найкращими є  різноманітні дієти.  

У середньостроковій перспективі збагачення харчових продуктів є 
економічно вигідним і не вимагає жодних радикальних змін. Збагачення 
основних продуктів – наприклад, додавання заліза, цинку та фолієвої 
кислоти до хлібобулочних виробів або вітаміну А до олії та цукру – є дуже 
успішним засобом зменшення захворювання на дефіцит мікроелементів. 
Харчова промисловість та напої є ключовим гравцем у вирішенні цієї 
головної проблеми охорони здоров’я, додаючи відповідні мікроелементи до 
їжі, особливо до їжі, яку люди із задоволенням споживають. Тому покласти 
край «прихованому голоду» в межах нашої можливості, якщо уряд, 
громадянське суспільство та приватний сектор спільно працюють над 
впровадженням перевірених недорогих рішень. 
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М. Зрайло 
Науковий керівник - к.т.н., доцент О.В. Люта 

 
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

АТ «КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» ТА ЙОГО 
ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
АТ «Кохавинська паперова фабрика» це діюче підприємство, 

яке спеціалізується на виготовленні санітарно-гігієнічних видів 
паперу. Підприємство займає 2-ге місце у галузі з 30% часткою ринку 
в Україні.  

Підприємство розташоване на заході України, у західній 
частині смт Гніздичів та на правому березі річки Стрий. Компанію 
зареєстровано за адресою: вул. Коновальця. 6, смт Гніздичів, 
Стрийський район, Львівська область, Україна, 81740. 

Компанія спеціалізується на виготовленні бюджетних 
паперових виробів з макулатури (серветок, паперових рушників типу 
V-V, ZZ, туалетного паперу). На вітчизняному ринку туалетного 
паперу та санітарно-гігієнічних виробів підприємство представлено 
торговими марками «Кохавинка» та «Мілді». 

В останні роки значними темпами зростають обсяги світового 
виробництва продукції санітарно-гігієнічного призначення. 
Основними видами виробів із паперу санітарно-гігієнічного 
призначення є туалетний папір; серветки; рушники; носові хустинки; 
скатертини тощо. В Україні виробництво санітарно-гігієнічного 
паперу займає близько 40 % випуску усієї продукції. 

АТ «Кохавинська паперова фабрика» функціонує як суб’єкт 
господарювання без створення дочiрних підприємств, фiлiй, 
представництв. Товариство складається з таких структурних 
пiдроздiлiв:  

Основне виробництво:  
– паперовий цех – за допомогою двох паперових машин 

забезпечує виробництво туалетного паперу; 
– цех виготовлення санітарно-гігієнічних паперових виробів - 

за допомогою розмотувальних, обгорточних та різальних станків, а 
також автоматичного обладнання для пакування забезпечує 
виготовлення з туалетного паперу споживчих рулончиків та рушників 
широкого асортименту;  
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Допомiжнi цехи:  
– ремонтно-механічний цех – забезпечує експлуатацію та 

ремонт виробничих машин та обладнання;  
– електроцех – організовує безперебійне постачання 

підприємства електроенергією та забезпечую експлуатацію та ремонт 
електрообладнання;  

– виробнича котельня – забезпечує подачу теплової енергії у 
вигляді пару на виробництво;  

– ремонтно-будiвельний цех – забезпечує експлуатацію та 
ремонт виробничих та адміністративних будівель та споруд;  

– транспортний цех - організовує роботу транспортних засобів 
як на території фабрики, так і в питаннях доставки готової продукції та 
постачання фабрики сировиною та матеріалами;  

– служба охорони та пожежна охорона – забезпечують безпеку 
функціонування бізнесу. 

Вихідним матеріалом для виготовлення паперових матеріалів 
санітарно-побутового призначення є папір-основа. Виробнича 
технологія виробництва санітарно-гігієнічних видів паперу передбачає 
наступну поетапність:  

– вивантаження, зберігання та подача пакетованої целюлози у 
виробництво;  

– розпуск целюлози водою;  
– розмелювання маси технологічними млинами; 
– зберігання та подача на папероробну машину (ПРМ); 
 – виготовлення паперу-основи на ПРМ;  
– повздовжня різка та упаковка рулонів паперу-основи;  
– зберігання рулонів паперу-основи;  
– подача на переробку;  
– переробка паперу-основи у готові вироби (туалетний папір, 

рушники);  
– складування та відвантаження готової продукції. 
Підприємства целюлозно-паперової промисловості можуть 

бути потенційно небезпечними для здоров’я людини через вплив 
хімічних та фізичних факторів, біологічних агентів, теплового 
забруднення, шуму тощо. Під час діяльності АТ «Кохавинська 
паперова фабрика» основними факторами негативного впливу на стан 
навколишнього природного середовища будуть: викиди 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря, виробничий шум, 
об’єми водоспоживання та водовідведення, утворення відходів. 
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В. Капшій 
Науковий керівник - д.т.н., професор Гумницький Я. М. 

 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Основними джерелами забруднення молокопереробних 
підприємств є: стічні води, технологічні викиди, автотранспорт. 

Стічні води молокопереробних підприємств утворюються під 
час миття тари, технологічного обладнання, приміщень та 
забруднюються залишками молока, продуктами його переробки, 
миючими засобами, тощо. Кількість стічних вод залежить від профілю 
підприємства, що переробляє молоко. 

Ретельний ТХК і МБК сировини, напівфабрикатів, та готової 
продукції сприяє не тільки підвищенню якості молочних продуктів, а й 
скороченню втрат у виробництві, зниженню собівартості, запобігає 
випуску нестандартної та низькоякісної продукції, що є однією з 
головних вимог підвищення ефективності виробництва на певному 
підприємстві та в промисловості в цілому. 

Головною метою ТХК та МБК є встановлення єдиної системи 
технохімічного, органолептичного та мікробіологічного контролю і 
забезпечення випуску продукції згідно з вимогами стандартів, 
технічних умов та інструкцій. 

Основні методи очищення стічних вод поділяються на 
механічні, фізико-хімічні та біологічні (рис.1.1): 

 
Рис.1.1. Методи очищення СВ підприємств молочної галузі 
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– високе споживання енергетичних ресурсів на одиницю 
продукції. Питоме споживання енергії в значній мірі залежить від 
асортименту продукції, від ефективності і стану обладнання, від 
завантаженості виробничих потужностей підприємств. Енергоємність 
впливає на собівартість продукції і потребує пошуку шляхів її 
зниження, особливо в умовах зростання вартості енергоресурсів; 

– високе споживання водних ресурсів на одиницю продукції. 
Вирішення цієї проблеми шляхом впровадження економних 

технологій, внаслідок використання яких споживання води у 
виробничому циклі 144 зменшується, призводить до іншої проблеми - 
збільшується кількість висококонцентрованих стічних вод; 

– утворення забруднених стічних вод. Через низьку ефективність 
існуючих очисних споруд, молокопереробні підприємства скидають у 
водойми неочищені чи недостатньо очищені стічні води разом з 
органічними речовинами, які призводять до гибелі водної фауни та до 
зниження якості питної води. Рівень забруднення стічних вод та їх обсяги 
залежать від профілю молокопереробних підприємств; 

– накопичення відходів пакувальних матеріалів; 
– утворення викидів на стадії виробництва та транспортування 

продукції. 
Тож, як і підприємствам інших галузей харчової 

промисловості, молокопереробним підприємствам необхідно звести 
вплив на навколишнє середовище до мінімуму, забезпечити 
максимальну екологічність виробництва продуктів харчування. 

Екологічність також передбачає зведення до мінімуму 
використання електричної та теплової енергії, тому молокопереробним 
підприємствам необхідно: 

– впроваджувати енергозберігаючі технології з метою економії 
палива, електроенергії та подальшого зниження питомих витрат; 

– здійснювати пошук більш ефективних технологій 
енергопостачання; 

– здійснювати локальне очищення стічних вод шляхом 
реконструкції наявних очисних споруд, впровадження 
ресурсоощадних технологій, які б дозволили вирішити екологічні 
проблеми (послабити негативний вплив підприємств на навколишнє 
середовище, уникнути штрафів за скидання викидів) та більш 
ефективно використовувати відходи, зокрема сироватку. Останню 
можна, крім іншого, використовувати для виробництва біогазу, що 
дозволить знизити споживання покупного газу. 
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О.Коновалов 
Науковий керівник – к.т.н., доц О.Р.Попович 

 
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ 

ВІДХОДІВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА ЛІСОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Як відомо, деревина входить до числа поновлюваних ресурсів, 

незважаючи на це, збереження запасів даного матеріалу грає дуже 
важливу роль, особливо, якщо мова йде про навколишнє середовище. 
Звалище не є найкращим місцем, куди слід відправляти відходи 
деревообробки, оскільки відомі й інші варіанти їх застосування. 
Найчастіше завжди відходи деревообробки (приватної чи промислової) 
включають в себе шматки деревини, тирса, тріску. 

Ті відходи, які неможливо використовувати в їх стандартної 
формі, можна перетворювати в інші продукти. Ось деякі продукти: 
компост для удобрення грунту, покриття для приміщень, в яких 
міститься худоба, мульча, необхідна для контролю над зростанням 
бур'янів, деревне борошно, дерев'яні тирсу для ландшафтних робіт 
(спортивні майданчики, доріжки), пресовані деревні логії для 
дров'яних печей. 

На сьогоднішній момент, щоб виробляти багато видів 
деревно-волокнистого полотна, необхідна гомогенна деревина. Однак 
розвиваються технології дозволять незабаром використовувати 
відходи деревообробки і яких-небудь інших волокон при виробництві 
ДВП. Деревна маса є відмінним компонентом для збільшення обсягу, а 
також він дозволяє регулювати вологість для компосту. Його можна 
використовувати в компостуванні туалетів, для обробки стічних вод, 
при приготуванні компостних мас в суміші з харчовими відходами. 

Досить велика кількість підприємств досі спалюють дерево, 
щоб виробляти електрику. Тим самим, в залежності від розташування 
генератора деревних відходів до підприємства даного типу, 
застосування непотрібного лісу (відходи деревообробки) для 
створення електроенергії або пари, може стати більш вигідним 
варіантом, з економічної точки зору, ніж закопування цих відходів в 
землю. Як відомо, згорання будь-якого палива супроводжується 
емісією енергії, дерево ж згорає достатньо "чисто", якщо порівнювати 
з багатьма іншими видами викопного палива. На практиці, таке 
використання відходів особливо не поширене, оскільки існують інші 
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більш популярні способи отримання енергії. Відходи деревообробки та 
лісопильної промисловості, в тому числі і відходи окорки, більшою 
мірою з різних причин не знаходять технологічного застосування, від 
чого вони вивозяться на звалище, надаючи негативний вплив на 
навколишнє середовище. Найбільш ефективним, в той же час і 
найпростішим, варіантом підготовки деревних відходів до знищення є 
брикетування методом пресування. Знищення (утилізація) відходів і 
тирси можна назвати досить тонким технологічним процесом, завдяки 
якому деревообробне виробництво можна перетворити на екологічно 
чистий, прибутковий бізнес. Брикетування робить можливим 
підвищити в 4-8 разів ефективність використання транспортних 
ємностей, досягається це ущільненням відходів деревообробки (в 6-12 
разів ущільнюються тирса і стружка) 

 
Список використаних джерел: 

1. Використання низькоякісної деревини і відходів 
лісозаготівель. Довідник під редакцією проф. Ф.І. Коперіна. / Вид-во.: 
Лісова промисловість. - 1970. 

2. Лісоексплуатація: підручник для студ. Вища. Навч. 
закладів / В.І. Пятакін, Е.О. Салмінен, Ю.А. Біт та ін - М.: видавничий 
центр «Академія», 2006 

 
 

Н. Костецька 
Науковий керівник – к.т.н. Н.Ю.Вронська 

 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ СВИНОФЕРМИ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Науковці підтримують політику, що передумовою 
виробництва якісних продуктів харчування є закладення хорошого 
фундаменту для якості. 

Також чудовою ініціативою це коли господарство компанії 
ведеться за європейською ініціативою зі сталого розвитку, яка 
передбачає одночасну оптимізацію трьох напрямків. 

1.Екологічна складова – це мінімальні викиди парникових 
газів, економне ресурс використання, захист ґрунту і підтримання 
біологічного різноманіття. 
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2.Економічна складова – збільшення прибутковості і 
платоспроможності. 

3.Соціальна сфера це високі зарплати, соціальні пільги і  
зв’язок з громадськістю. 

Свиноферма справді має значний вплив на навколишнє 
середовище; 

На підприємстві є два основні джерела викиду шкідливих 
речовин в повітря це цех переробки органічних сільськогосподарських 
відходів і обладнання в виробничому цеху комбікормів.  Забрудником 
повітря є гній, фекалії. Вони мають неприємний запах та містять 
шкідливі гази. 

З гною виділяється: Аміак, сприяє пошкодженню очей та 
дихальних шляхів. Метан, що пришвидшує серцебиття. Вуглекислий 
газ, що спричиняє задуху та запаморочення. Сірководень, що 
подразнює очі та дихальні шляхи, викликає головний біль, 
запаморочення та нудоту. Наслідками тривалого вдихання є гостра 
дихальна недостатність, кома та смерть. 

Джерелами забруднення атмосферного повітря також є 
виробниче устаткування, проведення технологічних процесів, які 
супроводжуються утворенням і виділенням забруднювачів. 

Загальні викиди від свиноферми призводять до утворення 
атмосферного аерозолю та кислотних дощів, підвищення концентрації 
парникових газів. 

Найбільшим джерелом забруднення  є забійний і цех обробки 
м’яса. 

З органічних забруднень в стічну воду потрапляють жир, кров,  
гній, частки тканин, уламки кісток. Мінеральні - це пісок, кухонна 
сіль, нітрати та глина. 

Для покращення ситуацію на підприємстві можна: 
1. Впровадити низку проектів, щодо зменшення використання 

водних ресурсів; Збільшити повторне використання очищених вод. 
2. Збільшити використання біогазу, збудувавши ще одну 

біогазову установку. Це буде ефективним не лише  екологічно, а і 
економічно. 

3. Проводити регулярний контроль біобезпеки, що 
включатиме в себе моніторинг транспортування тварин та кормів. 
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Список використаних джерел: 
1. Основи екології. Підручник / О.В. Солошенко, А.М. 

Фесенко, С.І. Кочетова, Н.Ю.Гаврилович, Л.С.Осипова, 
В.І.Солошенко–Харків:Парустм,2008. – 371с 

2. Свиноферма «Гудвеллі» [Електронний ресурс] - 
https://www.goodvalley.com/ua/  
 
 

А. Мацевич 
Науковий керівник - к.т.н., доцент Венгер Л. О. 

 
ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ФІЛЬТРАТІВ ПОЛІГОНІВ 

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
 

Полігони твердих побутових відходів (ТПВ) - джерела 
хімічного та біологічного забруднення навколишнього середовища. 

Інфільтрат – це дренажні води, які утворюються в результаті 
фільтрування атмосферних опадів через органічні рештки, які 
утворюються внаслідок перегнивання сміття та хімічних речовин, 
найшкідливішими із яких є солі важких металів. 

Хімічний склад інфільтрату сміттєзвалищ не однаковий для 
різних адміністративно-територіальних одиниць і тим більше для 
різних країн, він також змінюється в залежності від тривалості 
перебування ТПВ в тілі полігону. 

Основні способи очищення стічних вод поділяються на 
механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні (рис.1.1): 

 

https://www.goodvalley.com/ua/
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Рис. 1.1 – Класифікація способів очищення стічних вод 
 
Об'єм фільтрату, що утворюється протягом року залежно від 

кліматичних умов з 1 га сміттєвого тіла, становить у середньому від 
2000 до 4000 м3. 

Найбільшого поширення набули такі рекомендовані в Україні 
технології:  

 технологія зворотного осмосу;  
 технологія хімічного та біологічного окиснення;  
 технологія електроплазмового очищення інфільтрату;  
 технологія випарювання та сушіння;  
 технологія зворотного осмосу із попередньою підготовкою 

інфільтрату;  
 технологія зв'язування інфільтрату;  
 технологія біологічного очищення у анаеробному та 

аеробному середовищі. 
Відходи активного мулу на мулових майданчиках України 

надзвичайно великі, і є значним джерелом цієї енергетичної сировини. 
Аеробні методи біологічного очищення інфільтратів мають 

ряд незаперечних переваг над анаеробними: вони гнучкі у 



21 
 
 

використанні, швидко входять у стаціонарний режим роботи, швидко 
прилаштовуються під змінний склад та витрату інфільтратів. Аеробні 
реактори набагато простіші конструктивно та значно дешевші за 
анаеробні, їх також набагато легше автоматизувати та простіше 
експлуатувати. 

 
 

Н. Нагурський 
Науковий керівник - д.т.н., професор М.С.Мальований 

 
ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУБСТРАТІВ НА ОСНОВІ 
ОРГАНОВМІСНИХ ВІДХОДІВ І ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ 

ПОТРЕБ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТА РЕМЕДІАЦІЇ 
ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Проаналізовано досвід України та світу в утилізації осадів 

стічних вод. Визначено найпоширеніші способи утилізації осадів 
стічних вод в Україні та світі. Проаналізовано досвід України та світу 
у проведенні біологічної рекультивації. Визначено основні напрями 
біологічної рекультивації в Україні та світі. 

Проведено моніторингові дослідження накопичених на 
муловому полі ЛМКП «Львівводоканал» осадів стічних вод. 
Визначено вміст мінеральної та органічної речовини, вологості та рН в 
накопичених осадах. Проведено мікробіологічні дослідження на вміст 
патогенних мікроорганізмів в накопичених осадах стічних вод. 
Визначено вміст рухомих та валових форм важких металів  
накопичених осадах. Встановлено, що вміст досліджуваних 
компонентів в накопичених осадах відповідає нормам ДСТУ 
7369:2013. За результатами проведених моніторингових досліджень 
встановлено залежність вмісту та розподілу досліджуваних 
компонентів. Встановлено, що від глибини залягання мулових осадів 
прямо залежить вміст мінеральної речовини, а також вміст рухомої 
форми кадмію та валовий вміст мангану. Від вмісту органічної 
речовини залежить вміст рухомої форми нікелю та цинку, а також 
валовий вміст міді, свинцю, нікелю, кадмію, цинку та хрому. Вологість 
мулових осадів прямо залежить від рН середовища. У багатьох 
відібраних пробах встановлено залежність вмісту рухомих форм 
важких металів від їх валової форми. 
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Визначено якісні показники «свіжих» осадів стічних вод. 
Проведено визначення якості субстрату на основі «свіжих» та 
«відстояних» осадів шляхом застосування методу біондикації. 
Досліджено вплив різних композицій субстрату на схожість, ріст та 
розвиток рослин. 

Встановлено, що використання субстрату на основі 
«відстояних» осадів стічних вод та термічно оброблених «відстояних» 
осадів негативно впливає на ріст та розвиток ячменю звичайного, 
гірчиці білої та крес-салату. 

При використанні субстрату на основі «свіжих» осадів 
встановлено, що ріст рослин не відбувається у зразках з часткою 
осадів більше 40%. За результатами дослідження встановлено, що при 
використанні субстрату з вмістом осадів стічних вод 20% середні 
показники росту коренів є більшими у порівнянні зі зразками з 
ґрунтом. 

Досліджено, що при додаванні у композицію природних 
сорбентів схожість рослин спостерігалася у всіх досліджуваних 
субстратах. Встановлено, що середній показник проростання у зразках 
з цеолітом є більшим у порівнянні із зразками без вмісту цеоліту. При 
додаванні у композицію 7,5% та 10% цеоліту спостерігаються кращі 
показники схожості дослідних рослин у субстратах з вмістом осадів 35 
та 40%. При додаванні у композицію цеоліту у всіх варіантах 
субстрату показники росту наземної частини ячменю звичайного були 
вищими у порівнянні із контрольним зразком. За результатами 
дослідження визначено залежність в зміні геометричних параметрів 
рослин від компонентів субстрату. 

Проведено лабораторні випробування субстрату з додаванням 
двох видів природних сорбентів (цеоліту та глауконіту). Встановлено 
позитивний вплив субстрату з вмістом цеоліту на схожість ячменю 
звичайного. Відмічено позитивний вплив субстрату з вмістом 
глауконіту на схожість, ріст та розвиток райграсу. Запропоновано 
оптимальний склад субстрату для проведення біологічної 
рекультивації. 
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М. Ратушняк 
Науковий керівник - к.с.-г.н. Тимчук І.С. 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З 

ПОЛІМЕРНИМИ ВІДХОДАМИ У СКЛАДІ ТПВ МІСТА 
ЧОРТКОВА 

 
Кожен день пересічного жителя України супроводжується 

наявністю полімерів: упаковка, пластикова тара, торбинки з магазинів 
та в період пандемії – ще й одноразових масок та рукавичок. В цей 
нелегкий час, полімер став «захисником» від вірусу, але залишився 
шкідником для навколишнього середовища. Що змінилось: 

 Надмірна опіка ресторанів – загортання кожного фрукту в 
поліетиленову плівку 

 Викид одноразових рукавичок та масок у смітник 
 Кафе, які колись відмовлялись від поліетилену, знов 

перейшли на пластикові упаковки, оскільки це захищає продукти від 
потрапляння «вуличних бактерій». 

 Хліб, який раніше можна було купити з прилавку у шопер – 
завуальований в плівку 

 Доставка їжі – в пластикових тарах 
З початку виробництва пластику, у світі, було випродуковано 

6 млрд. тонн цих відходів, з яких лише 9% переробилося. 
Згідно з оцінками Єврокомісії, пластик становить до 85% 

пляжного сміття, а на просторах океанів уже є 5 плавучих 
сміттєзвалищ, які в основному складаються саме з нього. 

У Фастові (Київська область) на завод з переробки пластику 
постачаються ресурси зі Словаччини, Польщі, незважаючи на те, що в 
Україні безліч своїх пластикових відходів. 

У виробництві пакетів використовується свинець. Цей метал 
неймовірно токсичний. Його скупчення в організмі спричиняє 
розвиток багатьох захворювань. Якщо використовувати для зберігання 
їжі нехарчові пакети, туди проникають мономерні фталати, які, 
потрапляючи в організм, руйнівно діють на органи. Великий вплив 
пластик несе зокрема на здоров’я чоловіків: такі сполуки, як бісфенол 
Також, при спалюванні вивільняється значна кількість канцерогенів, 
які згубно впливають на озоновий шар. 

Маски виготовляються з високотехнологічних нетканинних 
матеріалів, а саме, полімерних волокон. Офісний працівник, повинен 
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використовувати приблизно 80 масок в місяць для вбереження 
здоров’я. Якщо брати до уваги, що кожен мешканець України 
використовує хоча б 1 маску на день, виходить 41,5 тис. штук. За 
даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
чисельність найманих працівників офісів у грудні 2020 року складала 
майже 10 тис. осіб. Якщо підсумувати, в місяць вони використовують 
800 000 захисних масок. А маски та рукавички – не переробляються. 

У місті Чорткові проживає 28,5 тис. осіб. Левову частку в робочій 
діяльності займає торгівля. Перебуваючи в магазинах, продавці теж мають 
міняти маски з такою ж частотою, що й офісні працівники. 

Для вбереження міста від шкідливого впливу полімерів на 
здоров’я населення, а також вбереження навколишнього природного 
середовища, пропонується провести нову політику поводження з 
твердими побутовими відходами. 

Альтернативним рішенням використанню звичайних 
поліетиленових пакетів є їх біорозкладні замінники. На даний момент, 
в Україні та світі зокрема, популяризується думка, що біопакети 
швидко розкладаються та не несуть негативної шкоди на навколишнє 
природне середовище. 

Раніше вже доведено, що деякі компанії виробляють «біо» 
пакети, які під дією кисню розпадаються на мікропластик. Тобто 
зроблені вони із оксорозкладного матеріалу, що на 98-99% складається 
із звичайного поліетилену та домішок для пришвидшення розпаду. 

Але є й біопакети з крохмалю чи целюлози, які заслуговують 
уваги. Сировина береться з кукурудзи, картоплі, касави, дерев. Щоб 
дізнатися чи насправді вони здатні розкладатися за декілька місяців і 
щоб порівняти їх з біопакетами із звичайного прилавку супермаркету, 
було поставлено дослід. Біорозкладні пакети різного складу 
захоронено в грунтове середовище в лабораторних умовах. По 
завершенню піврічного періоду, ми на власному досвіді 
переконаємось: чи насправді є біопакети, які послужать альтернативою 
для заміни звичайних пакетів. 

Окрім того, пропонується провести нову політику поводження з 
ТПВ. Оскільки сміттєсортувальна лінія на території Чортківського району 
мала бути зведена ще у 2020 році, та її досі немає. Доцільним буде 
обдумування вибраних технологій закордонних країн для спроектування 
їх та реалізування при будівництві даного підприємства. 

https://www.pfu.gov.ua/2129286-pensijnyj-fond-ukrayiny-vede-oblik-osib-yaki-pidlyagayut-zagalnoobov-yazkovomu-derzhavnomu-sotsialnomu-strahuvannyu/?fbclid=IwAR0ijHIFf8Dd4jmSV_XM7F4UioXROZpEn5aEMFB1SuORf9Z7xygloHsRHao


25 
 
 

Таким чином пропонується включити сміттєспалювальні 
апарати, які утилізовуватимуть полімери з отриманням корисної 
енергії та малим викидом шкідливих речовин. На прикладі  стоїть 
пропозиція із введенням інсинераторних установок. 

 
 

Д. Романчук 
Науковий керівник -  к.т.н., доц. Гуглич С.І. 

 
МЕТОДИ ТА ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ЕВТРОФІКАЦІЇ ВОДНИХ 

ОБЄКТІВ 
 

Запаси прісної води в світі складають лише 1 відсоток від 
загального об'єму гідросфери Землі. Відповідно з цього 70% даного 
об’єму припадає на льодовикові шельфи  вічної мерзлоти, де вони 
фактично не використовуються. 29,8 % припадає на підземні води, і 
тільки 0,2% складають поверхневі води річок, прісноводних озер та боліт. 

Прісна вода є одним з ключових стратегічних ресурсів, 
оскільки від неї залежить людське життя та можливість виготовляти 
продукцію для задоволення належного рівня життя.  Відповідно, 
потрібно мінімізувати вплив негативних факторів на водні об’єкти, 
одним з яких є антропогенна евтрофікація. 

Кожен водний об’єкт (озеро, річка, джерело,  болото), 
незалежно від свого походження(природні водойми та штучні  - озера, 
ставки, водосховища) має ряд властвостей, що впливають на його 
функціонування. До таких властивостей належать: протяжність русла, 
нахил дна, глибина, швидкість течії, освітленість води, колір води, рH 
води, жорсткість води, БСК, ХСК, колі-індекс, колі-титр, видовий 
склад флори і фауни в межах водного об’єкту, наближеність 
промислових комунальних та с/г підприємств та морфологічний склад 
скидів, що надходять в даний водний об’єкт.  Відхилення будь-якого з 
вищеперерахованих факторів від прийнятних норм може негативно 
плинути на стан водного об’єкту. Особливо гостро відчутний вплив від 
скидів підприємств. 

Передусім варто виділити три основні типи  людської 
діяльності, які найбільш резонансно впливають на стан водних 
об’єктів: підприємства паливно-енергетичного комплексу, 
підприємства хімічної промисловості та сільськогосподарські 
підприємства.  
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Метою нашої роботи є мінімізація впливу антропогенної 
евтрофікації на водні об’єкти шляхом використання інноваційних 
технічних рішень, що дозволить фізичним та юридичним особам 
долучитися до покращення стану водних об’єктів, напрямлена на 
об’єднання двох сценаріїв людської діяльності: рекреаційної та 
природоохоронної. 

 
 

У. Терен 
Науковий керівник - к.т.н., доцент, Захарко Я. М. 

 
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА В АВІАЦІЇ 
 

Британська компанія Virgin Atlantic однією з перших у світі 
здійснила вдалий політ комерційного літака на біопаливі. Так, 24 
лютого 2008 року літак «Боїнг-747» без пасажирів на борту зробив 
пробний переліт з Лондона до Амстердама, використовуючи 
біопаливо в одному зі своїх чотирьох двигунів. Інгредієнтами 
біопалива була пальмова олія і олія кокоса. Використовувалося 20% 
біопалива у суміші із зви- чайним авіаційним гасом, проте президент 
Virgin Atlantic Річард Бренсон повідомив, що тести підтверджують 
можливість використання для польотів до 40% домішок біопалива.  

Майже за рік до підняття у повітря Боїнга-747 британської 
компанії Virgin Atlantic свої дослідження оприлюднила Франція. 18 
червня 2007 у Франції компанія CFM International успішно провела 
почат-кові випробування роботи авіадвигуна CFM56-7B на суміші 
авіаційного гасу і біопалива. Випробування пройшли на заводі 
Snecma під Парижем. У авіагас Jet-A1 було додано 30% біодизелю, 
отриманого з рослинних жирів. 

Двигун CFM56-7B встановлюється на літаках Boeing 737-
600/-700/-800/-900. До двигуна не вносилися ніякі зміни. Метою 
випробувань було скоротити викиди СО2 на 20% і перевірити, чи не 
відбувається при цьому втрати потужності. У даний час більше 500 
двигунів CFM56-7B встановлено на літаки Boeing 737. З середини 90-
х років двигуни напрацювали більше 50 млн. операційних годин. 

На альтернативні види палива хочуть перейти й інші 
авіакомпанії. Так, на початку лютого 2008 р. авіабудівна компанія 
Airbus відправила до випробувального польоту найбільший 
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пасажирський лайнер у світі, A380, щоб випробувати синтетичну 
нафту. Є певні напрацювання у цій галузі й у найбільшого в Україні 
виробника авіаційних двигунів - відкритого акціонерного товариства 
(ВАТ) "Мотор Січ". 

Великою проблемою біопалива є те, що більшість його видів 
замерзає на великій висоті. Інша складність пов'язана з екологією: 
виробництво багатьох видів біопалива насправді завдає шкоди 
сільському господарству. В окремих дослідженнях, зокрема, йдеться  
про те, що переробка первинної сировини у біопаливо обертається 
набагато більшими викидами шкідливих речовин в атмосферу, ніж 
при використанні звичайного палива.  

Україні наразі потрібно вивчати світові тенденції 
використання альтернативного палива в авіації і змінювати 
нормативно-правову базу паливної галузі. Можна погодитись з тим, 
що значна частина українських проблем пов’язана з недосконалістю 
законодавчої бази та постійним внесенням змін до неї. Майже всі 
закони України, які спрямовані на розвиток пріоритетних напрямків 
економіки та стимулювання інноваційної діяльності, не працюють та 
мають декларативний характер. 

Наша держава має достатньо потужні поклади природного 
газу у Шебелинці, отже щоб польоти літаків в Україні на ЗПГ стали 
реальністю, потрібно поєднати наукові зусилля у напрямку створення 
таких літаків та розбудови в аеропортах розгалуже- ної наземної 
інфраструктури. Це, перш за все, авіадвигуни, що працюють на ЗПГ, 
установки для зріджування газу і газозаправне устаткування в 
аеропортах, газоперекачувальні і газорозподільні станції і т.п. Крім 
того, вже зараз наукові зусилля доцільно спрямовувати на 
застосування в авіації й інших видів альтернативного палива, 
зокрема, палива біоло- гічного походження. 

Таким чином, аналіз екологічних властивостей компонентів 
традиційних і альтернативних авіаційних бензинів призведе до 
поліпшення екологічної чистоти та, у свою чергу, зниження викидів 
СО2 та інших шкідливих речовин, що знаходиться у контексті 
основних положень Паризької угоди. 
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Т.Топчій 
Науковий керівник - д.т.н., професор М.С.Мальований 

 
ВИКОРИСТАННЯ НАРОЩЕНОЇ БІОМАСИ ГІДРОБІОНТІВ В 

ТЕХНОЛОГІЯХ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ 
ВОД ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ 

 
Проведений аналіз переваг та недоліків концепцій замкнутого 

та розімкнутого біологічного конвеєра для очищення поверхневих та 
стічних вод. Встановлено, що недоліком замкнутого біологічного 
конвеєра є те, що значну частину простору в пропонованій технології 
займають оліготрофи, головним завданням яких є утилізація 
надлишкової біомаси і які не беруть безпосередньої участі в очищенні 
забруднених водних середовищ– головній меті технології. Надлишкова 
біомаса, яка є цінною сировиною для різних енергетичних та 
сільськогосподарських технологій, утилізується в самій технології 
очищення; ідея функціонування трофічних ланцюгів не охоплює 
фітозону, утилізація біомаси якої взагалі не розглядається. Вказанних 
недоліків позбавлена концепця розімкнутого біологічного конвеєра, 
згідно із якою нарощена біомаса із всіх зон біологічного біоконвеєра 
не утилізувалась у трофічних ланцюгах, а вилучалась із системи 
очишення і використовувалась як сировина в енергетичних та 
сільськогосподарських технологіях. Проведений аналіз життєвого 
циклу гідробіонтів в технології розімкнутого біологічного конвеєра 
очищення забруднених водних середовищ, в якому виділено п’ять 
стадій: стадія очищення забруднених водних середовищ; стадія збору 
та концентрування нарощеної надлишкової біомаси; попередня 
обробка (подрібнення, помел, реагентна, кавітаційна) з ціллю 
забезпечення максимальної поверхні масообміну; утилізація зібраної 
біомаси гідробіонтів шляхом синтезу біогазу та стадія використання 
дигестату у агротехнологіях. Приведений опис особливостей та 
закономірностей реалізації кожної із цих стадій. Проведений 
детальний аналіз особливостей використання різних видів гідробіонтів 
у технології очищення за методом розімкнутого біологічного конвеєра. 

Детально досліджено стадію збору та концентрування 
нарощеної надлишкової біомаси гідробіонтів. Аналіз технологічних 
підходів для збору біомаси водоплавних водних рослин та 
макроводоростей та збору біомаси водних рослини із розвинутою 
кореневою системою засвідчив, що раціональним є використання для 
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цих операцій існуючого технологічного обладнання: спеціалізованих 
водних комбайнів та плавучих косарок. 

Встановлено, що з ціллю розкриття поверхонь масоообміну 
для проходження біохімічних реакцій доцільно проводити попередню 
обробку біомаси гідробіонтів. Перспективною для практичного 
використання може бути обробка у полі гідродинамічної кавітації, але 
найбільш перспективною є віброкавітаційна обробка. Технологічною 
перевагою такої обробки може бути можливість реалізації процесу 
обробки біомаси у безперервному режимі в потоці. 

Результати досліджень впливу на метаногенез попередньої 
віброкавітаційної обробки біомаси гідробіонтів свідчать, що 
віброкавітаційна обробка дозволяє значно збільшити інтенсивність 
синтезу біогазу, а також збільшити об’єм його утворення. Так, із 
збільшенням часу віброкавітаційної обробки відповідно від 5 до 10, а 
потім до 15 хв., кількість синтезованого біогазу відповідно 
збільшилась у 1,5 і 1,7 рази. 
 
 

Х. Фітяк 
Науковий керівник – к.т.н., доц. О. Р Попович  

 
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА 

ПРИКЛАДІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
 

Стрімкий розвиток суспільства, науки та техніки, який 
спостерігається протягом останніх десятиліть, зумовив величезний 
попит на енергоресурси. Вся сфера життя зосереджена на використанні 
електрики і з кожним днем людство все більше потребує її. Зростання 
необхідності в електроенергії при ресурсних і екологічних обмеженнях 
стає вже критичним фактором подальшого розвитку суспільних сфер 
життєдіяльності нашої економіки. На даному етапі розвитку 
енергетики все більш значуще місце посідає відновлювана, яка в 
подальшому взагалі може витіснити традиційну. 

Можна стверджувати, що «сонячна енергія» століттями 
використовувалася на благо людства; ми маємо записи з 700 року до 
нашої ери, коли люди використовували дзеркала для концентрації 
енергії від сонця за допомогою лупи, щоб збільшити вогонь. Перший 
значний випадок спроби використати фотоелектричний ефект (процес, 
який виробляє напругу або електричний струм під впливом світла або 
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променистої енергії) припадає на 1884 рік, коли американський 
винахідник Чарльз Фрітц встановив на даху одного з житлових 
будинків Нью-Йорка фотоелектричну сонячну батарею з 
використанням 1%-ових елементів селену, покривши селен тонким 
шаром золота. 

Питання електроефективності для України є особливо 
актуальним, оскільки споживання енергетичних ресурсів у нашій 
країні зорієнтовано на традиційні невідновлювані джерела енергії, до 
того ж Україна імпортує близько 50% електроенергії за високими 
цінами, що є дуже невигідним для економіки. 

Сонячна енергетика є одним із найшвидше зростаючих 
відновлюваних джерел енергії у світі, і, оскільки країни змагаються за 
затвердження свого домінування у зростаючій індустрії, провідні країни 
все інтенсивніше використовують енергію сонця для утворення 
електроенергетики. Сонячна енергетика та енергозбереження – 
загальносвітовий тренд. 2017 рік став знаковим для сонячної 
фотоелектричної енергетики – у світі ввели в експлуатацію найбільше 
сонячних потужностей порівняно з іншими типами технологій 
виробництва електроенергії. На п’ять найбільших національних ринків – 
Китай, США, Індію, Японію і Туреччину – припадає майже 84% знову 
встановлених потужностей. Далі йдуть Німеччина, Австралія, Республіка 
Корея, Великобританія та Бразилія. За сукупною потужністю лідирують 
Китай, США, Японія, Німеччина, Італія та Індія. 

Україна робить важливі кроки для розширення використання 
ВДЕ та альтернативних видів палива в межах своєї більш широкої 
стратегії щодо зниження залежності від традиційних викопних видів 
палива. Підраховано, що наша країна має потенціал, щоб до 2030 року 
удесятеро збільшити використання відновлюваної енергії та на 15% 
скоротити споживання природного газу. 

Варто зазначити, що клімат та географічне положення України 
сприятливі для розвитку сонячної енергетики і будівництва СЕС. 
Середньорічна кількість сумарної енергії сонячного випромінювання, яка 
надходить щорічно на територію України, знаходиться в межах від 1 070 
кВт∙год/м кв. в північній частині України до 1 400 кВт∙год/м кв. і вище в 
АР Крим. Такі показники є сприятливими для ефективного використання 
та розвитку цього джерела енергії. Частка СЕС на перший квартал 2021 
року загальної генерації України складає близько 6%. 



31 
 
 

На початок 2021 року В Україні працює 15 665 (875 
промислові та 14 790 СЕС домогосподарств) об’єктів відновлюваної 
електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф. 

Найбільшими за потужністю в Україні є сонячні 
електростанції у Дніпровській області, а саме: Покровська (240 МВт) 
та Нікопольська (200 МВт) СЕС. Покровська сонячна електростанція є 
другою за потужністю СЕС в Європі. До трійки лідерів з виробництва 
електроенергії з енергії сонця входить СЕС, яка знаходиться на 
західній Україні, - «Яворів-1» з потужністю 72 МВт. Сонячна 
електростанція «Яворів-1» належить ТОВ “Еко-Оптіма” і входить до 
числа найбільших сонячних електростанцій на Західній Україні.  

Сонячна енергія упевнено завойовує стійкі позиції у світовій 
енергетиці, оскільки її привабливість обумовлена такими обставинами: 
сонячна енергія доступна в кожній точці нашої планети, розрізняючись 
по щільності потоку випромінювання не більше ніж в два рази, це 
екологічно чисте джерело енергії, що дозволяє використовувати його у 
все зростаючих масштабах без негативного впливу на навколишнє 
середовище, а також це невичерпне джерело енергії, яке буде доступне 
і через мільйони років. Ще одним плюсом даної технології є 
відсутність залежності від стаціонарної подачі електроенергії.  
 
 

І. Цар 
Науковий керівник – к.т.н., доц О.Р.Попович 

 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОЛОЧНОЇ КОМПАНІЇ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 
 

В останні роки науковці все більше наголошують на 
необхідності врахування у діяльності підприємств екологічних 
наслідків їх господарювання. Першочерговими завданнями, які 
сьогодні стоять перед харчовою галуззю України є забезпечення 
громадян продовольством та переробних галузей сировиною.  
Підприємства харчової промисловості особливо гостро відчувають 
результати впливу людської діяльності на довкілля, оскільки 
ефективність їх основної роботи безпосередньо залежить від якості та 
обсягів сировини, на яку впливають екологічні фактори. Одним із 
напрямків роботи будь-якого підприємства повинне бути усвідомлення 
негативних та позитивних сторін їхньої господарської діяльності. 
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Підприємства з виробництва молочних продуктів не є 
виключенням, адже продукція молочної галузі займає важливе місце 
серед споживачів в Україні. 

Екологічними наслідками діяльності молочних підприємств є: 
– не раціональне використання водних ресурсів та 

забруднення стічних вод. Через низьку ефективність існуючих 
очисних споруд, молокопереробні підприємства скидають у водойми 
неочищені чи недостатньо очищені стічні води разом з органічними 
речовинами, які призводять до гибелі водної фауни та до зниження 
якості питної води; 

– утворення та накопичення твердих побутових відходів;  
– високе споживання енергетичних ресурсів. Енергоємність 

впливає на собівартість продукції і потребує пошуку шляхів її 
зниження, особливо в умовах зростання вартості енергоресурсів; 

– утворення викидів на етапах виробництва та 
транспортування товару. 

На нашу думку, щоб покращити ситуацію, підприємства 
повинні: 

– впровадити низку проектів, щодо зменшення використання 
природних ресурсів, зробити підприємство енергоефективним; 

– можна запровадити економніші технології, завдяки яким 
зменшуватиметься кількість використаної води на одиницю продукції; 

– зменшити використання природного газу, завдяки біогазу; 
– створити екологічну упаковку та прийняти заходи, щодо 

зменшення кількості пакувального матеріалу, повторного його 
використання та переробки. 

Список використаних джерел: 
1. Савицька В. Актуальні проблеми розвитку ринку молока і 

молочних продуктів // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 102–138. 
2. Молочна компанія «Галичина» [Електронний ресурс] - 

Режим доступу : 
http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/4236/re9a.pdf 

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/4236/re9a.pdf


33 
 
 

 

ПІДСЕКЦІЯ 
кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності 

 
А. Антонишин 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Стасевич С. П. 
 
МОДЕЛЬ СТОЛВЕЙКА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕПЛОВОГО 

КОМФОРТУ ЛЮДИНИ 
 

Так як температура тіла є показником теплового стану 
організму в цілому та відображає складні процеси, які відбуваються в 
ньому, то цей показник є визначним фактором при проектуванні 
робочого середовища людини із врахуванням примусової та природної 
вентиляції для забезпечення його комфортного стану, а також при 
розробці спеціального одягу для пожежників, водолазів, пілотів. 
Завдяки процесам теплорегуляції досягається сталість температури 
різних частин тіла за будь-яких зовнішніх впливах на організм. 
Система терморегуляції організму забезпечує рівновагу процесів 
теплоутворення в організмі і теплопередачі назовні. Математичні 
моделі теплової системи людини використовуються для оцінки умов 
навколишнього середовища у будівлях, автомобілебудуванні, 
літакобудуванні, ракетній та військовій галузях, текстильній 
промисловості для пожежників та водолазів, метеорології, медицині. У 
цих галузях наведені моделі можуть використовуватися для 
дослідження характеристик людини в умовах різного температурного 
навантаження (термічного та холодового).  

Однією із найбільш відомих моделей системи терморегуляції  
тіла людини є модель Столвейка, яка стала основою для розвитку і 
розширення іншими авторами. 

У моделі Столвейка-Харді розрізняють дві окремі системи 
терморегуляції: керуюча система і керована система, які на практиці 
дуже тісно переплітаються. Керована система є геометричним 
представленням тіла за допомогою теплових характеристик різних 
його частин. Центральний басейн крові (25-й сегмент) передає тепло 
між усіма іншими компонентами за допомогою конвекційного 
теплообміну, що відбувається з потоком крові до кожного компонента. 
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Кожен з двадцяти п’яти компонентів тіла представлений 
рівнянням теплового балансу, яке враховує теплообмін, що 
відбувається між сусідніми компонентами, тепло метаболізму, 
конвекційний теплообмін з центральним басейном крові, втрати тепла 
випаровуванням і теплообмін з навколишнім середовищем, якщо 
компоненти знаходяться в безпосередньому контакті з навколишнім 
середовищем.  

У цій моделі керована (пасивна) частина тіло людини 
апроксимує шістьма різними сегментами: голова представлена як 
сфера, а тулуб, верхні кінцівки (плече, лікоть) та нижні кінцівки 
(стегно, гомілка) – як циліндри. Кожний сегмент тіла геометрично 
представлений концентричними шарами: ядро, м'язи, жир та шкіра 
(рис. 1)  

 

  
 

Рис. 1. Схема моделі Столвейка: ЦБК – центральний басейн крові, 
1 - голова, 2 - тулуб, 3 - плече, 4 – лікоть, 5 – стегно, 6 - гомілка 
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Додатковим сегментом є центральний басейн крові, який 
апроксимує крупні артерії та вени, об'єднує всі шість сегментів через 
відповідну швидкість потоку крові до кожного сегмента, і має з 
кожним сегментом конвекційний теплообмін. Ядро кожного сегменту 
є відповідно кісткою, нутрощами або мозком. Зовнішній шар кожного 
сегменту є шкірою. Басейн крові – це об'єм крові  у серці та крупних 
судинах. Кров як теплоносій у тілі  має конвекційний теплообмін із 
кожною частиною тіла. Кров приходить у тканину з температурою 
крові центрального басейну та залишає її із температурою тканини. 

 
 

Ю. Бартман 
Науковий керівник - к.т.н., доцент О.С.Дацько 

 
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 
Серед надзвичайних ситуацій, які присутні на території 

України, найбільш чисельними і найбільш уразливими є пожежі. 
Проаналізувавши стан і рівень пожежної безпеки в Україні за 

останні 15 років [1] бачимо, що коли кількість пожеж зростає помірно, 
то матеріальні збитки зростають дуже швидкими темпами (рис.1). 
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Рис.1.Динаміка росту пожеж і матеріальних збитків від них 
 
На рис.2 вказані причини виникнення пожеж, серед яких 

найпоширенішими є необережне поводження з вогнем, наступними є, 
відповідно, порушення правил монтажу та експлуатації (ППМЕ) 
електроприладів та приладів опалення, що в сумі складає 90%.  
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Рис. 2. Причини пожеж в Україні 

 
Наслідки пожеж не обмежуються суто матеріальними втратами, 

пов'язаними зі знищенням або пошкодженням майна, витратами на 
ліквідацію пожежі та її наслідків, на компенсацію постраждалим і т. і. 
Найвідчутнішими, безперечно, є соціальні наслідки, які пов'язуються з 
загибеллю і травмуванням людей (рис.3), а також погіршенням їх 
фізичного та психологічного стану, зростанням захворюваності, 
підвищенням соціальної напруги у суспільстві внаслідок втрати житла, 
позбавленням робочих місць тощо. 
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Рис.3. Статистичні дані щодо кількості людей, які загинули або 
травмовані внаслідок пожеж 

 
Аналіз статистичних даних показує, що основна частина 

загиблих складає наступні соціальні групи: пенсіонери до 42%, особи 
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без певних занять – 37%, працівники – 13%. Половина людей гине в 
стані алкогольного сп'яніння. 44% гине у віці 40 – 60 років, 36% – у 
віці старше 60 років, 16% – у віці від 21 до 40 років. 

Наведені дані свідчать, що динаміка пожежонебезпеки в Україні 
невпинно зростає, що в значній мірі обумовлено складним соціально-
економічним становищем держави, слабкою профілактичною роботою 
щодо запобігання пожеж, недостатньою участю в справі пожежної 
безпеки місцевих органів самоврядування, тому стан і рівень пожежної 
безпеки в Україні потребують негайного і суттєвого покращання. 

 
 

Я. Горецький 
Науковий керівник – к.т.н., доц. Кузь О.Н. 

 
ДОСВІД УКРАЇНИ ПО ЗНИЖЕННЮ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ 

ТОКСИКАНТІВ 
 
Збалансованість хімічного складу живих організмів – основна 

умова сталого функціонування екосистем. В материнських породах 
земної кори зустрічаються 92 елементи зі 112 відомих на даний час. Зі 
збільшенням антропогенної діяльності людини збільшується 
концентрація макро- (МаЕ) і мікроелементів (МіЕ) у природному 
середовищі. 

Основні джерела надходження елементів у зовнішнє 
середовище поділяються на природні і техногенні, [5] причому останні 
значно переважають, що пов’язано з інтенсивним розвитком сучасної 
промисловості. [4, 7]  

Поглинання залежить від природи елемента, характеру ґрунту, 
форми хімічної сполуки, концентрації МаЕ і МіЕ в ґрунтовому розчині 
та інших факторів. [16]  

Зони забруднення МіЕ визначаються метеорологічними, 
ландшафтними, морфоструктурними та техногенними умовами. Часто 
аномалії МіЕ довгою віссю орієнтовані в субмеридіональному і 
меридіональному напрямках, головну роль тут відіграють 
метеорологічні умови - вітер, вологість, температура. [12]  

У літературі часто зустрічається термін «важкі метали», який 
існував ще до того, як виявили токсичність елементів для живих 
організмів. [2] Протокол по важких металах до Конвенції 1979 року 
про транскордонне забруднення повітря на великі відстані визначає 
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поняття важкі метали як «ті метали або, в деяких випадках, металоїди, 
які є стабільними і мають щільність понад 4,5 г/см3, та їхні сполуки». 
[11] В той же час, відповідно до рішення Цільової групи з викидів 
важких металів, (Task Force on Heavy Metals) що працює під егідою 
Європейської Економічної Комісії ООН та займається збором і 
аналізом інформації про викиди забруднюючих речовин в 
європейських країнах, тільки Zn, As, Se та Sb були віднесені до важких 
металів. [3] Інші учені вважають появу терміну «важкі метали» 
пов’язаною з проявами токсичності деяких металів і небезпекою їх для 
живих організмів [13]. 

Проте, ще у 2002 році У технічній доповіді IUPAC 
[Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії (англ. 
International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) ] термін 
«важкі метали» був названий «безглуздим та збиваючим з пантелику» 
через суперечливі визначення та відсутність «когерентної наукової 
основи» під ним. [14]  

Тому ми пропонуємо вж»ивати терміни «мікроелементи», 
«мікроелементи», «токсиканти», «полютанти», тим більше, що 
токсичними є не елементи самі по собі, а їхні концентрації. Причому, 
низькі рівні концентрацій елементів є значно небезпечнішими ніж 
високі. [15] Поняття «важкі метали» є категорією більше якісною ніж 
кількісною бо до них відносять і біогенні мікроелементи, життєва 
необхідність яких доведена численними дослідженнями. [1, 4, 6]  

Отримавши незалежність Україна розпочала гармонізацію 
свого законодавства з законодавством Європейського союзу в тому 
числі в галузі боротьби з токсикантами. 

У 1998 р. Україна приєдналася до Конвенції про 
транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Женева, 1979 
р.) і підписала Протокол по важких металах (Орхус, 1998 р.), який досі 
не ратифіковано. 

У 2000 р. Кабінетом Міністрів України затверджено 
Концепцію зменшення обсягів викидів важких металів в атмосферне 
повітря. [10]  

Для реалізації Конвенції і Протоколу було підготовлено першу 
редакцію проекту Державної програми скорочення викидів важких 
металів в атмосферне повітря та Розроблено прикладне програмне 
забезпечення з підготовки, збору і обробки даних про викиди важких 
металів основними промисловими підприємствами України. Також 
затверджено Інструкцію про проведення інвентаризації викидів 
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важких металів в атмосферне повітря, [8] яка згодом втратила 
чинність. [9] 

При імплементації рішень по зниженню впливу токсикантів на 
навколишнє середовище виникло і багато проблем: відсутність і 
недостовірність даних промислових підприємств по викидах важких 
металів; високі затрати на інвентаризацію викидів важких металів 
методами прямих вимірювань; високі затрати на реалізацію заходів по 
скороченню викидів, які вимірюються в млн. дол. США на 1 т викидів 
токсикантів.  

Отже, зважаючи на надзвичайно шкідливий вплив токсичних 
доз МіЕ необхідна кардинальна заміна промислового обладнання, яке 
зношене на 80 %. Також необхідне використання найновіших, 
безпечних для довкілля технологій і виробництв. І в цьому процесі 
держава повинна виробити спеціальні преференції для такого виду 
діяльності, одночасно збільшивши штрафні санкції за понаднормове 
забруднення. 
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Н. Кузик 
Науковий керівник – д.т.н., проф. Мокрий В.І. 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖОВКІВСЬКИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ 
ОЧИСНИХ СПОРУД 

 
 

Екологічна безпека поверхневих вод басейну Західного Бугу 
визначається тісно взаємопов'язаними факторами: неефективна робота 
каналізаційних очисних споруд (КОС), забруднення ґрунтів, атмосфери, 
зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, 
відсутність картографічних матеріалів прибережних захисних смуг і 
водоохоронних зон, а також їх недодержання. 

Актуальність досліджень обумовлена екологічними та 
експлуатаційними проблемами у мережі каналізаційних очисних 
споруд, які потрібно вирішити якомога швидше. Скид недостатньо 
очищених стічних вод з очисних споруд здійснюється в басейн 
Західного Бугу. Поверхневі води на даний час належать до числа 
забруднених природних ресурсів. Встановлення причин, джерел та 
масштабів забруднення поверхневих вод у ріці Свиня, яка є притокою 
річки Рата, має важливе народно-господарське значення і є 
актуальною екологічною проблемою. Вирішення якої пов’язано із 
забезпеченням екологічної безпеки поверхневих вод річок басейну 
Західного Бугу, які використовуються для задоволення потреб у 
загальних видах водокористування. Тому інформаційне забезпечення 
реконструкції Жовківських КОС для приведення у відповідність якості 
стічних вод, що пройшли очищення і скидаються в річки, до сучасних 
вимог Європейського союзу, є актуальним.  

Централізованим водовідведенням охоплено 53% мешканців 
м. Жовкви. Протяжність головних колекторів 10,2 км., протяжність 
вуличних каналізаційних мереж 11,3 км., з них 2,4 км. знаходяться в 
аварійному стані. Існує необхідність будівництва резервної нитки 
напірного колектора від ГКНС до очисних споруд. Очисні споруди м. 
Жовкви забезпечують очистку стічних вод і скид в річку Свиня (басейн 
Західного Бугу) згідно проектних параметрів. Відведення стічних вод 
господарсько-фекальної каналізації з міської мережі здійснюється двома 
самотічними колекторами, трьома каналізаційними насосними станціями і 
напірним колектором на головну каналізаційну насосну станцію (ГКНС). З 
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ГКНС насосами стічні води подаються напірним колектором діаметром 200 
мм. протяжністю 1,9 км. на очисні споруди каналізації повної біологічної 
очистки. Каналізаційні насосні станції хоч і знаходяться в робочому стані і 
забезпечують відведення необхідної кількості стічних вод, але потребують 
реконструкції і модернізації із заміною насосного обладнання на 
енергоощадні електронасосні агрегати. 

Очисні споруди каналізації потужністю 2,0 тис. м3/добу 
побудовані і експлуатується з 1983 р. Очисні споруди повної 
біологічної очистки передбачені для очистки господарсько-побутових 
стічних вод. В результаті тривалої експлуатації є пошкодженими 
бетонні і металеві конструкції споруд, зношені технологічні 
трубопроводи і обладнання. Усе це приводить до порушення 
технологічного процесу очистки стічних вод і не дає можливості 
забезпечити належної якості очистки стічних вод перед їх скиданням в 
р. Свиня. Споруди і обладнання очисних споруд потребують 
реконструкції. Кошторис витрат приведений в таблиці 5.1.  

Таблиця 1 
Кошторис витрат на реконструкцію очисних споруд та 

каналізаційних колекторів в м. Жовква 
№ Види робіт Вартість 

(тис. грн.) 

1 Ремонт бетонних конструкцій, вторинних відстійників, 
контактних резервуарів, аеротенків  43 

2 Заміна фільтратних труб аеротенків  112 
3 Заміна продувочних трубопроводів  52 

4 Заміна металевих лотків в первинних відстійниках, 
аеротенках, вторинних відстійниках 357 

5 Заміна трубопроводів d=219 мм, розподілу стічних вод в 
аеротенках 56 

6 Заміна засувок на трубопроводах розподілу в аеротенках 
d=200 мм, 4 шт. 24 

7 Заміна технологічних насосів в насосній станції очисних 
споруд, 4 шт. 238 

8 Заміна трубопроводів і запірної арматури в насосній 
станції очисних споруд 68 

Всього: 950 
Висновки і перспективи подальших досліджень передбачають 

створення інформаційно-аналітичної систему моніторингу поверхневих 
вод та реконструкцію КОС в м. Жовква, що істотно вплине на зменшення 
забруднення поверхневих вод гідрологічної мережі. 
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Ю. Максимів 
Науковий керівник – к.т.н., доц. Стасевич С. П. 

 
МОДЕЛЬ ТАНАБЕ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕПЛОВОГО 

КОМФОРТУ ЛЮДИНИ 
 

Організм людини є складною терморегуляційною системою і 
для нормального його функціонування фізіологічні та функціональні 
системи органів людини повинні працювати у певній температурній 
стабільності. Температура тіла є показником теплового стану 
організму в цілому та відображає складні процеси, які відбуваються в 
ньому. Такими процесами є теплоутворення внутрішніх органів і 
тканин та теплообмін між цими органами і зовнішнім середовищем. І 
саме завдяки системі терморегуляції організму середня температура 
людського тіла лежить у діапазоні 36,5°С - 37,2°С, який забезпечує 
комфортні умови для функціонування людського організму загалом. 

Одна із моделей, що дозволяє прогнозувати тепловий стан 
організму людини є модель Танабе. Організм людини має теплообмін з 
навколишнім середовищем за рахунок процесів таких теплопередачі: 
конвекційний, радіаційне випромінювання на навколишні поверхні, при 
диханні та тепломасоперенесення при випаровуванні шкірою людини. 

Сам теплообмін організму з навколишнім середовищем 
відбувається з урахуванням багатьох чинників: стан організму 
(температура, емоційний стан, фізичне навантаження і т.п.), стан 
навколишнього середовища (температура, вологість, швидкість руху 
повітря тощо), одяг. 

Модель Танабе геометрично поділяє тіло людини на такі 
сегменти (рис. 1): голова; тулуб (грудна клітка, черевна порожнина, 
таз); верхні кінцівки (плече, лікоть, кисть); нижні кінцівки (стегно, 
гомілка, стопа) та басейн крові.  

Загалом тіло розділено на 16 сегментів, кожен з яких 
складається з 4-х шарів: ядра, м'язів, жиру та шкіри, загалом 64 
сегменти. А 65-им сегментом приймається центральний басейн крові. 

Чотири шари в кожному сегменті обмінюються теплом за 
допомогою провідності, а шар шкіри обмінюється теплом із зовнішнім 
середовищем за допомогою конвекції, випромінювання та 
випаровування. Крім того, усі вузли через кровотік обмінюються 
теплом із центральним басейном крові. 
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Так як температура тіла є показником теплового стану 
організму в цілому та відображає складні процеси, які відбуваються в 
ньому, то цей показник є визначним фактором при проектуванні 
робочого середовища людини із врахуванням примусової та природної 
вентиляції для забезпечення його комфортного стану, а також при 
розробці спеціального одягу для пожежників, водолазів, пілотів. 

 
Рис. 1. Схема моделі Танабе: ЦБК – центральний басейн крові, 

1 – голова, 2 - грудна клітка, 3 – черевна порожнина, 4 – таз, 5 – плече, 
6 – лікоть, 7 – кисть, 8 – стегно, 9 – гомілка, 10 – стопа, 

11 – басейн крові 
 

Модель системи терморегуляції організму людини, 
розроблену Танабе, ще називають моделлю 65MN (65-ти вузловою 
моделлю системи терморегуляції організму людини). 

Враховуючи проведені дослідження дану модель можна 
використовувати для прогнозування теплового комфорту людини у 
змінних умовах навколишнього середовища. 
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Н. Матата 
Науковий керівник  проф. Петрушка І.М. 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» ТА ЙОГО 

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

АТ «Концерн Галнафтогаз» —флагманська компанія холдингу 
OKKO Group, яка управляє однією з найбільших автозаправних мереж 
в Україні. Станом на кінець 2019 року до її складу входило 404 
автозаправних комплекси під брендом ОККО. Окрім того, у структурі 
компанії діє найбільша в Україні мережа закладів харчування в дорозі. 
Підрозділи компанії займаються також реалізацією товарів через 
магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, 
надають послуги з експертизи якості пального, зберігання і 
транспортування нафтопродуктів. Компанія веде свою діяльність у 
всіх регіонах України (окрім окупованих територій). У її штаті працює 
понад 10 тисяч осіб.  

У сфері сталого розвитку компанія акцентує увагу на істотних 
питаннях, які у той чи інший спосіб визначають її економічний, 
екологічний та соціальний вплив на суспільство та є найважливішими для 
різних груп зацікавлених сторін. До таких питань належать: бізнес-клімат 
і ринкові умови в Україні, якість товарів і послуг, безпека та мобільність, 
енергоефективність та вплив на довкілля, розвиток персоналу.  

Метою роботи є дослідження впливу АТ «Концерн 
Галнафтогаз» на навколишнє середовище.  

З 2013 року компанія прийняла екологічну політику, яка 
передбачає дотримання чинного законодавства і добровільно взятих на 
себе зобов’язань у сфері охорони довкілля і визначає правила 
менеджменту у цій сфері. Управління політикою здійснює відділ 
охорони навколишнього середовища і служба охорони праці, 
техногенної та пожежної безпеки. Регулярно, раз на два роки, компанія 
переглядає і затверджує корпоративну екологічну політику.  

Споживання енергоносіїв. У порівнянні з показниками за 
2018 рік, у звітному році компанія дещо збільшила споживання 
електроенергії (на 1%) та споживання нафтопродуктів (на 23%) за 
рахунок збільшення автопарку компанії та суттєво зменшила 
споживання природного газу (на 32%). При цьому частину 
електроенергії компанія отримувала з власних відновлювальних 
джерел, а саме з 4 сонячних електростанцій, встановлених на даху 
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автозаправних комплексів у Києві, Львові та Чернівцях. Національна 
комісія у сферах регулювання електроенергетики й комунальних 
послуг встановила «зелений тариф» на електроенергію, вироблену 
сонячними електростанціями, що працюють на АЗК ОККО. Таким 
чином, компанія отримала змогу не тільки використовувати цю 
електроенергію для власних потреб, а й продавати її на енергоринок.  

Споживання та якість води. Споживання води у підрозділах 
компанії за 2019 рік зросло на 33 тис. м3, що приблизно на 9% більше, ніж 
торік. Такий ріст пояснюється збільшенням завантаження автомийок у 
мережі ОККО (в кінці 2019 року їх було 42) та ростом реалізації у 
ресторанах та кафе.  Близько 75% водних ресурсів компанія отримує через 
систему централізованого постачання, решту – зі свердловин. 

Викиди та відходи. У 2019 році обсяг прямих викидів 
парникових газів склав: СО2 – 363,07 т/рік, СН4*– 21,69 т/рік, N2O* - 
44,22 т/рік; *в перерахунку на СО2; Непрямі викиди парникових газів: 
72,71 т/рік; Непарникові викиди: неметанові леткі органічні сполуки 
(НЛОС) – 837,64 т/рік; Тверді частинки (ТЧ) – 0,05 т/рік.  

Усі вдходи, що утворюються внаслідок діяльності компанії, 
забирають, транспортують і утилізують спеціалізовані підприємства, 
які мають відповідні ліцензії та з якими укладено договори про 
співпрацю. До моменту вивезення всі тверді побутові відходи 
зберігаються у контейнерах на загороджених, забетонованих 
майданчиках з відповідними позначками. 

Обсяги більшості видів відходів за звітний рік суттєво не 
змінилося, за окремими винятками. Зокрема, кількість відпрацьованих 
люмінесцентних ламп зменшилася у результаті активного переходу на 
LED- освітлення. Обсяги рідких відходів зросли з тих самих причин, 
що й споживання води, внаслідок більшого завантаження ресторанів, 
кафе та автомийок мережі ОККО. Слід зазначити, що в компанії 
налагоджено збір матеріалів, які можуть бути використанні повторно 
чи відправлені на переробку як вторсировина. На АЗК мережі ОККО 
встановлено 39 контейнерів для роздільного збору сміття, а саме 
пластику, скла та паперу. Наприкінці 2018 року на 5 заправках 
компанії у Львові було встановлено відповідно промарковані 
контейнери, куди макулатуру можуть привозити клієнти ОККО, а всі 
кошти від її здачі перераховуються на потреби дитячого 
реабілітаційного центру «Джерело», в якому проходить реабілітацію 
близько 300 дітей з інвалідністю. У 2019 році спільними зусиллями 
ОККО та мешканців Львова було зібрано понад 5,5 тонн макулатури. 
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С. Ничай 
Науковий  керівник – к.т.н., доц. Шибанова А.М. 

 
СВІТОВИЙ ДОСВІД УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ 

 
Вступ. Сьогодні у найрізноманітніших сферах промисловості 

в процесі виробництва утворюються небезпечні відходи: це нафтова, 
хімічна промисловість, виготовлення фарби і лаків та багато інших 
галузей. Утилізація небезпечних відходів підприємства – дуже 
відповідальна процедура, яку слід виконувати згідно законодавчих 
норм та приписів. І справа не лише у законослухняності, а в тому, що 
від цього залежить майбутнє екології всієї планети, життя і здоров’я 
ваших близьких. 

Метою роботи є аналіз технологій утилізації відходів у світі. 
Виклад основних результатів. Сучасні технології переробки 

дозволяють не лише повністю нейтралізувати потенційну шкоду, але й 
отримати після утилізації вторинну сировину. Активісти порахували: 
щороку людство продукує понад 2 мільярди тонн сміття. Це в 
середньому 200 кілограмів на людину. У країнах активного 
споживання ця цифра сягає 2 тонни на рік на людину. Переважно 
відходи гниють на сміттєзвалищах, забруднюючи океани та руйнуючи 
екосистеми. У деяких країнах вони є навіть забороненими. Відходи 
стають проблемою номер один для нашої цивілізації, яка станом на 
сьогодні в прямому значенні слова потопає у власному смітті. Тож на 
зміну їм постають сміттєпереробні заводи та тенденція продукувати 
менше відходів. 

Деякі країни пішли ще далі – і почали не просто спалювати чи 
переробляти сміття в новий ресурс. Такі сміттєпереробні заводи, окрім 
того, що виконують основне призначення, використовують непотріб, 
щоб опалювати житлові приміщення та очищати повітря, а деякі – 
навіть як зони для спортивного відпочинку. 

Швецію називають одним зі світових лідерів у поводженні з 
відходами, де особливо ефективно використовують технологію 
«енергія зі сміття». Нині в країні працюють десятки сміттєпереробних 
заводів. 99% відходів використовують або як паливо для 
електростанцій, або як сировину для виробництва. Це чимало як для 
10-мільйонної країни. Місто Уппсала є третім за розміром у Швеції і 
одним з найкращих зразків того, як можна жити у сусідстві зі 
сміттєспалювальним заводом. За словами місцевих фахівців, викиди 
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токсинів можливі лише за температури, нижчої за 650 градусів за 
Цельсієм. Стандартна температура горіння на заводі в Уппсалі – 1200 
градусів. За таких умов (ну і, звичайно, за якісного фільтрування 
викидів) шкідливі речовини в атмосферу просто не потрапляють. Якщо 
ж температура хоча б на 2 секунди падає, бодай до 850 градусів – 
система безпеки автоматично припиняє спалювання.  

У Відні, столиці Австрії, сміттєспалювальний завод одночасно 
став теплоелектростанцією та мистецьким об’єктом. У так званому 
мистецькому об’єкті сьогодні на теплову енергію перетворюються 265 
тисяч тонн сміття на рік. Це дає змогу опалювати цілі райони Відня.  
Австрійці активно застосовують біотехнологію, що дає змогу 
розщеплювати пластик. Для цього використовують особливий грибковий 
фермент, який здатен розщеплювати полімери на прості мономерні 
елементи. Йдеться про пластикові пляшки та поліестер, який масово 
використовують в текстилі. Так забезпечується «колообіг пластику»: 
відхід від одного продукту використовують, щоби створити інший. 

У Копенгагені сміттєспалювальний завод збудували неподалік 
від центру столиці Данії. Втім це не єдина його унікальність. Завод – 
по сусідству з одним із найкращих ресторанів світу. Також на його 
даху нещодавно збудували гірськолижний схил. Поверхню покрили 
переробленим пластиком, тож ковзати ним можна цілий рік. 

500-метрова лижна траса – лише частина комплексного 
публічного простору. Тут ще зробили стіну для скелелазіння, доріжки для 
бігу, майданчик для фітнесу тощо. А ще ростуть певні види дерев, які 
захищають від вітру на висоті 88 метрів і збалансовують мікроклімат: 
деякі поверхні заводу розігріваються до 60 градусів за Цельсієм. Крім 
рекреаційного простору, завод успішно виконує свою основну функцію – 
спалює та переробляє відходи, опалює місто та постачає мешканцям 
електроенергію. За результатами звіту «Євростату», країни з найменшою 
кількістю муніципальних відходів на людину – це Румунія (272 кг), 
Польща (315 кг) і Чеська Республіка (344 кг). 

Висновки. Результат цивілізованого підходу до відходів – це 
відсутність екологічних ризиків в майбутньому, тобто є тим, що 
дорожче за будь-які гроші. Відходи після переробки стають 
безпечними для здоров'я людини та екології. 

Закономірно, що процес переробки відходів має оплачуватися. 
Але одне із завдань, яке він вирішує, – забезпечення безпеки 
навколишнього середовища і унеможливлення негативного впливу на 
здоров'я людей. 
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М. Троняк 
Науковий керівник – к.т.н., доц. А.М. Шибанова  

 
ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ 

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ НА ПРИКАРПАТТІ 
 

Надзвичайна ситуація на території Калуського 
гірничопромислового району розвивається упродовж багатьох років 
через господарську діяльність із видобування калійних солей, що 
здійснювалося без проведення ефективних технічних і 
природоохоронних заходів. 

Домбровський кар'єр – це єдиний кар'єр, який експлуатували 
відкритим способом і на ньому проводили видобуток калійних солей.  

Після зупинки видобування калійних солей у 2007 році кар'єр 
став проблемою державного масштабу, оскільки переповнений 
небезпечними відходами та солями, існує велика загроза засолення 
водоносних горизонтів, які є джерелом прісної води Прикарпатсього 
району. Дана проблема турбує і міжнародну спільноту, оскільки є 
ризик забруднення р. Дністер, яка є транскордонною водною артерією. 

Після зупинки кар'єру зупинились і насосна станція, яка 
відкачувала поверхневі води з дренажної траншеї, через що кар'єр 
почав заповнюватись водою, в результаті чого почалось розчинення 
калійних солей. За даними досліджень мінералізація на поверхні 
складає близько 10 мг/л, а на дні кар'єру досягає 400 мг/л. 

Ще одна проблема Домбровського кар'єру – водні ерозії, які 
утворились з північної частини кар'єру. З цього боку також протікає 
річка Сівка, яка дренує кар'єр і він заповнюється водою. У 2020 році 
під час повені на території Івано-Франківської області стався прорив 
дамби річки Сівки і частина води потрапила в кар'єр через північний 
борт. Причиною цього є те, що колись кар'єр почали будувати прямо в 
руслі Сівки, а саму річку штучно відвели поза межі і саме за ці 30-40 
років річка починає повертатись в своє русло. І тепер прісні води Сівки 
поповнюють солоний басейн кар'єру і відповідно рівень буде 
катастрофічно збільшуватись, що пришвидшуватиме невідворотність 
того, що ця солона вода потрапить в течію річки Сівки і надалі матиме 
транскордонний вплив. 

Хвостосховища з відходами від калійного виробництва також 
несуть загрозу забруднення грунтів та поверхневих вод. Перше 
хвостосховище площею 54 га вміщає близько 4 млн.  відходів. В 
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1993 році на ньому розпочали рекультивацію, але повністю її не 
завершили, в результаті цього через атмосферні опади з 
хвостосховища вимиваються розчини солей, так звані мерабіліти.  

10 червня 2021 року на Прикарпатті відбулось перше виїздне 
засідання екологічного комітету ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування. Комітет має розробити рекомендації, які 
спрямують до уряду, РНБО та інших установ.  

Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти та газу запропонував план комплексного моніторингу 
Домровського кар’єру, за яким планують провести дослідження бортів, 
розсолів Домбровського кар'єру, а саме дослідження і прогнозування 
можливості зсувних процесів на північному борті Домбровського 
кар'єру, прогнозування і дослідження утворення можливих проваль на 
території Калуського гірничого району.  

Потрібно також розуміти, що самого моніторингу недостатньо 
і вже потрібно розробляти комплекс заходів для унеможливлення 
засолення підземних та поверхневих вод та уникнення надзвичайної 
ситуації транскордонного характеру. 

 
 

В. Фортуна 
Науковий керівник – к.т.н., доц. М.В. Руда 

 
БІОРЕГУЛЯЦІЯ РОСЛИННО-МІКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ НА 

СІРКОВМІСНИХ ГРУНТАХ 
 

На межі тисячоліть на Землі практично не залишилося місця, що 
б не зазнало антропогенного впливу. Утворення пустель, озонові діри, 
кислотні дощі та інші непередбачувані зміни клімату є сигналами 
розбалансування природної системи і її переходу в новий стан з більш 
низькими якісними характеристиками для усього живого. Однак 
природа здатна підтримувати гомеостаз, опиратися зовнішнім силам та 
повертатись до рівноваги. Як тільки припиняється антропогенний 
вплив, негайно починається самовідновлення ландшафту. 

Україна належить до країн, які істотним чином впливають на 
глобальну екологічну ситуацію. Високий рівень ресурсоспоживання та 
відходність виробництва ведуть до вичерпання  запасів мінеральних 
ресурсів. Незважаючи на мальовничу природу нашого краю,  в Україні 
недостатня лісистість території – 14.3% та спостерігається швидке 

https://nung.edu.ua/
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зниження родючості ґрунтів. Саме для того, щоб повернути землям їх 
природній стан та радикально покращити екологічну ситуацію в країні, 
Законом України від 21 вересня 2000 року №1989-ІІІ затверджено 
загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 
України на 2000-2015 роки. Вона включає в себе усі ділянки природних 
ландшафтів, що підлягають особливій охороні. Програмою також 
передбачено ряд заходів для збільшення і розширення площі мережі, 
одним з яких є консервація та відтворення деградованих і забруднених 
земель. Згідно статті 171 Земельного кодексу України, до деградованих 
земель відносяться ділянки, поверхня яких порушена в наслідок 
видобування корисних копалин, а господарське використання є 
економічно не ефективним. Стаття 172 передбачає консервацію таких 
земель шляхом залуження або заліснення. Отже створення на порушених 
землях гірничо-хімічних підприємств рекреаційних територій відповідає 
прийнятим Україною міжнародним угодам та кодексам. 

Особливої уваги потребують території діяльності колишніх 
сірчаних підприємств. На західній Україні одним з найбільших було 
Яворівське державне підприємство «Сірка». Історія держпідприємства  
починається з 1969 року коли у Яворівському районі Львівської 
області було розпочато експериментальний видобуток 16-го елемента 
таблиці Менделєєва. Після цього в Москві було ухвалено рішення про 
старт масштабного будівництва у цьому слабо заселеному і відносно 
пустинному районі. Вже за кілька років було створено технологічний 
комплекс для видобутку та переробки сірки відкритим способом та 
методом підземної виплавки. Експерти вважають, що через гонитву за 
високими виробничими показниками видобуток вівся хижацьким 
методом, що завдало непоправної шкоди навколишньому середовищу. 
Після його закриття і затоплення  утворилося глибоке і чисте озеро. На 
даний час розроблено проект, що передбачає створення там зони 
відпочинку, лікувальних санаторіїв та орнітологічного заказнику, але 
існує проблема – ґрунт навкруги не родючий. Єдиним способом 
порятунку землі є вчасна рекультивація та заліснення берегів. 

Цим питанням вже декілька років займаються працівники 
Академій гірничих наук України, науковці Інституту екології Карпат 
та Національного лісотехнічного університету. Завдання полягає у 
відновленні корінного деревостану, а саме того, що формується в 
даних природних умовах і характеризується домінуючою породою, яка 
відповідає певним лісовим умовам. 
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Робота присвячена вивченню біоти ґрунтів з високим вмістом 
сірки, а саме мікроміцетів, що є відповідальними за утворення гумусу і 
трансформацію сірковмісних сполук. На досліджуваному об’єкті, 
згідно методики, було відібрано ґрунтові зразки для агрохімічного 
аналізу. Виявлено, що показники вмісту соляного залишку 
коливаються від 330мг/кг до 8000 мг/кг, при ГДК 160 мг/кг. Це 
свідчить про явне перевищення важких металів, що саме дисбалансує 
усі процеси біоти на даному об’єкті. Паралельно, відповідно до 
кліматичної зміни сезонів відбирали зразки для проведення 
мікологічного та морфолог-системного аналізу. Встановлено видовий 
склад грибів, пораховано частоту стрічання усіх видів, визначено 
домінуючі та види біоіндикатори. Це дає змогу показати які ізоляти є 
стійкими, трансформують сірку і можна використовувати для 
приготування мікоризаційних припаратів. 

На досліджуваний об’єкт було здійснено дві експедиції 
присвячені висадженню саджанців. Перша сосни звичайної (Pinus 
sylvestris) та берези повислої (Betula pendula), друга – дуба звичайного 
(Quercus robur), дуба скельного (Quercus retraea), та дуба червоного 
(Quercus rubra). Нажаль прижилося лише 10% рослин. Завдання 
створити мікоризуючий препарат з грибів які переробляють важкі 
метали. Це допоможе прижитися лісовим культурам на антропогенно 
пошкодженому ландшафті Яворівського кар’єру, і дасть йому змогу 
відродитися. 
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ПІДСЕКЦІЯ  
кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів 

 
С. Батіг 

Науковий керівник – к.е.н, доц. Данько Т.І. 
 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІМЕРІВ 
 

Полімери застосовуються практично в усіх напрямках 
матеріального виробництва й невиробничої сфери. Полімери мають ряд 
корисних експлуатаційних властивостей і доступною ціною, які 
дозволяють використовувати їх в будівництві, рекламної індустрії, 
електроніці, автомобілебудуванні і багатьох інших галузях. До основних 
особливостей полімеру належать: висока прозорість; стійкість до ударних 
навантажень; стійкість до агресивних хімічних речовин; при цьому 
полімери піддаються різній обробці, в тому числі термоформовке і 
деформації в холодному вигляді, без утворення тріщин. 

В загальносвітовому масштабі для всієї промисловості 
полімерних виробів характерні випереджальні темпи розвитку, швидке 
впровадження у виробництво досягнень науки й техніки, постійне 
відновлення асортименту продукції, що випускається. 

Серед полімерів найбільшу поширеність одержав листовий 
пластик, який широко використовується в різних сферах, завдяки чому 
протягом останніх років стабільно зростає попит на готові вироби з 
полімерних матеріалів з боку найважливіших галузей-споживачів: 
будівництва, транспорту, сільського господарства, медицини та ін.  

Листовий пластик широко використовується рекламній галузі для 
виробництва вивісок, постерів, стендів, виставкових вітрин. Крім цього, 
матеріал застосовується для створення POS-продукції, такої як власники 
цінників, підставки і багато іншого. З листового пластика виробляють 
захисні і пакувальні матеріали для обладнання і продуктів харчування. 
Також з полімеру збирають міцні світлові бокси, здатні витримувати 
сильні удари і деформації. У будівництві листовий пластик 
використовується для виготовлення світлопрозорих конструкцій і 
елементів інтер'єру, в тому числі дизайнерських. У меблевій галузі 
матеріал застосовують для створення прозорих і небитких фасадів і 



54 
 
 

вітрин. Вся вище перелічена продукція використовується в якості 
рекламних носіїв і підходить для брендування. 

У 2020 році цифрова зовнішня реклама в Україні 
продемонструвала стрімке зростання за кількістю носіїв, і ця тенденція 
триває. Для зовнішньої реклами використовується різний інвентар. В 
Україні протягом 2018-2020 рр. відбулися зміни у використанні 
інвентарю, стабілізувалась кількість проданих площин на скролльних 
форматах. У 2020 році збільшився цифровий сегмент зовнішньої 
реклами (рис.1). 

 
Рис. 1. Динаміка кількості використаного інвентарю під рекламу 

Таким чином, незважаючи на значні частки скролів і беклайт 
площею 8м2 і цифрових панелей, щит/призма 3*6 залишається 
переважаючим форматом зовнішньої реклами. 

Конкуренцію листовому пластику в рекламній індустрії являє 
пвх плівка. Реклама на підлозі, нанесена за допомогою вінілових 
плівок, поступово набуває популярності в торговельного середовища. 
Плівку зазвичай використовують в місцях великого скупчення людей: 
торгових центрах, аеропортах та інших громадських місцях. 

Загалом у світі та Україні для полімерної промисловості характерні 
випереджальні темпи розвитку, швидке впровадження у виробництво 
досягнень науки й техніки, постійне відновлення асортименту продукції, що 
випускається. Полімерна промисловість є інвестиційно привабливою, проте 
державі необхідно пам’ятати як про економічний, так і соціальний розвиток 
країни, приділити значну увагу питанням екологічної безпеки країни за 
умов розвитку полімерного виробництва.  
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І. Вихристюк 
Науковий керівник д.т.н. проф. І. В. Ємченко 

 
УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ПРОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 

РЕФОРМ 
 

Найважливішим гарантованим Конституцією України правом 
людини є право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. У сучасному 
екологічному законодавстві відповідно до статті 5 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» під довкіллям 
розуміється «сукупність природних і природно-соціальних умов і 
процесів». Іншими словами, навколишнє природнє середовище – це 
сукупність природніх та антропогенних умов та процесів, які оточують 
людину та є сферою нашого життя. Такі умови та процеси мають як 
позитивний, так і негативний вплив на життя та здоров’я людини, тобто 
характеризують довкілля з точки зору його якості. Для досягнення 
зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних 
прав ставиться мета забезпечення збалансованості економічного, 
соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. Для 
досягнення поставленої мети Україна активно реалізує державну 
екологічну політику як цілеспрямовану діяльність держави щодо 
розв’язання проблем раціонального використання природних ресурсів та 
охорони навколишнього середовища. Державна екологічна політика – це 
діяльність державних органів, спрямована на забезпечення 
конституційного права кожного на безпечне життя і здоров’я довкілля та 
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

У вересні 2015 р. в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї 
ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та 
прийняття порядку денного розвитку після 2015 року, на якому було 
затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом 
Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку 
та 169 завдань. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до 
глобального процесу забезпечення сталого розвитку. 

Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної асамблеї 
ООН глобальні цілі сталого розвитку, Президент України видав указ 
від 30 вересня 2019 року, з метою «забезпечення національних 
інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського 
життя суспільства і держави для досягнення зростання рівня якості 
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життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини». 
Національні цілі сталого розвитку є базою для спрямування зусиль на 
забезпечення раціонального природокористування, що реалізується 
через захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх 
раціональному використанню, раціональне лісокористування, 
припинення процесу деградації земель, збільшення та розширення 
територій природно-заповідного фонду, стимулювання впровадження 
систем екологічного управління на підприємствах, збереження, 
відновлення та раціональне використання рослинного світу тощо. 

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики. 
Реалізація Основних засад (стратегії) державної екологічної політики 
України на період до 2030 року, визначених у Законі України від 28 
лютого 2019 року, дасть змогу поліпшити стан навколишнього 
природного середовища до більш безпечного для екосистем та 
населення рівня з урахуванням європейських вимог до якості 
навколишнього природного середовища. Для забезпечення виходу 
України на міжнародні та європейські ринки має бути передбачено 
здійснення заходів, що гарантують впровадження міжнародних 
екологічних стандартів. 

15 червня 2021 року в Україні відбувся екологічний Форум 
ООН за участі представників влади, бізнесових кіл, громадянського 
суспільства, молоді та експертів ООН для вирішення критичних 
національних екологічних проблем. А 17 вересня 2021 року відбулася 
зустріч представників Європейської Бізнес Асоціації із Єврокомісаром 
з питань довкілля, океанів та рибальства, на якій було обговорено стан 
запровадження екологічних реформ та зелену трансформацію 
економіки в Україні. Український уряд задекларував  приєднання до 
Європейського зеленого курсу, що демонструє прагнення України 
трансформуватись та ставить перед країною багато економічних 
викликів таких як: впровадження комплексних екологічних реформ та 
реалізація системної державної екологічної політики. Поступово 
відбувається впровадження європейських стандартів: екологічного 
контролю та державної екологічної інспекції, системи управління 
відходами, системи екологічного оподаткування, інвестиційної 
політики в сфері екологічної модернізації, системи оцінки впливу на 
довкілля, регулювання промислового забруднення. Отже за останні 
роки Україна, використовуючи світовий досвід, демонструє значний 
прогрес з просування реформ в екологічній сфері. 
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В. Вихристюк 
Науковий керівник д.т.н. проф. І. В. Ємченко 

 
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 
 

На початку 21 століття такі світові проблеми як екологічна та 
продовольча набули глобального характеру. Значну увагу почали 
приділяти питанням глобального потепління, збереження довкілля та 
забезпеченням людства якісним та безпечним продовольством. 

Впродовж останніх років людство спостерігає як наша планета 
поступово змінюється під впливом різних екологічних чинників, тому 
використання та споживання органічних товарів стає більш популярним. 
Виготовлення екологічно чистих продуктів харчування та 
непродовольчих товарів  для розвинених країн, такі як США та країни 
Європи, є вже звичайною практикою. Сьогодні людство приділяє 
особливу увагу  споживанню органічної продукції, вирощеної в 
органічному сільському господарстві, а збільшення її виробництва 
підприємствами забезпечує екологічну безпеку. Слід зазначити, що 
органічними можуть називатися лише продукти, виробництво яких 
пройшло процедуру сертифікації за встановленим порядком, вони 
відповідають затвердженим стандартам і належним чином маркуються. 

Ця тенденція поступово поширюється в свідомості українців. 
А завдяки популяризації здорового способу життя споживачі надають 
перевагу органічній продукції. Це в свою чергу призводить до 
покращення якості життя та формування вимог щодо безпечного 
споживання. В України є значний потенціал для розвитку органічного 
виробництва. За даними моніторингу, проведеного Мінекономіки, у 
2019 році загальна площа сільськогосподарських земель з органічним 
статусом склала 467 980 га (1,1 % від загальної площі земель 
сільськогосподарського призначення). Основними видами органічної 
продукції, яка виробляється в Україні є молочна продукція, зернові 
вироби, насіння, овочі та фрукти, яйця, напої, м’ясна продукція, спеції, 
цукор, олія, морозиво та інша продукція, до якої входять хлібобулочні 
та макаронні вироби, олія, мед, шоколад, чай та кава. Загалом в 
Україні виробляється понад 400 видів органічної продукції. 

Попит європейських країн на українську органічну продукцію 
зростає, тому експорт Україною органічної продукції також стрімко 
набирає обертів. У 2020 році Україна посіла 4-те місце зі 124 країн за 
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обсягами імпортованої органічної продукції до ЄС відповідно до звіту 
Європейської Комісії. Також українські виробники експортують свою 
продукцію до Австралії та деяких азійських країн, зокрема, до Китаю, 
В’єтнаму, Індії, Японії, а також здійснюють перші поставки органічної 
продукції до Корейської Республіки та М’янми. 

Науково-технічний прогрес призвів до появи та застосування 
великої кількості домішок та прискорювачів росту, які негативно 
вливають на безпечність продукції. Право громадян на якісну і 
безпечну продукцію гарантована Конституцією, закріплено 
законодавчо-правовими актами, тому держава повинна регулювати і 
забезпечувати громадян безпечними товарами, зокрема органічними.  

Тому у серпні 2019 року введено в дію Закон України «Про 
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції». У липні 2021 р. внесено зміни до 
розділу XI «Перехідні положення» цього Закону. Закон має 
врегулювати питання щодо переходу на органічне виробництво 
підприємств, а також надання можливості всім виробникам органічної 
продукції долучитися до програми державної підтримки органічного 
виробництва у 2021 році. 

Зростання потреб споживачів у здоровій і органічній 
продукції, також низка екологічних чинників глобального характеру 
призводить до того, що країни світу розглядають безпечність 
продуктів та товарів як стратегічний напрямок національної безпеки. 

Тому одним з завдань ефективного вирішення проблем 
екологічної безпеки є розвиток інфраструктури органічного 
виробництва. В Україні для цього є достатньо сприятливих умов і 
перспектив: наявність достатньої кількості посівних площ, висока 
родючість ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, можливість експорту 
органічної продукції в країни Європи, співпраця та вивчення досвіду 
європейських країн у розвитку та проведені органічного господарства. 

Отже, в сучасних умовах головним питанням людства і урядів 
держав є вирішення проблем екологічної безпеки. Розвиток і 
розширення ринку органічної продукції може забезпечити вирішення 
цього питання. Для цього уряд України повинен підтримувати та 
стимулювати підприємства, які виробляють органічну продукцію. 
Також має розвиватись комплекс заходів щодо реалізації і поширення 
таких товарів на полицях звичайних магазинів.  

Поступовий перехід до екологічного виробництва в Україні 
сприятиме розвитку створення екологічно-безпечних товарів, 
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оздоровлення нації. Також така тенденція дасть можливість Україні 
зайняти достойну позицію у виробництві та просуванні якісної та 
екологічної продукції в країнах ЄС та у всьому світі. 

 
 

Х. Гуйдаш 
Науковий керівник д.е.н., проф. Р. А. Слав’юк 

 
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ 
 
Головним фактором успішного функціонування суб’єктів 

господарювання в умовах динамічного розвитку є неперервність 
діяльності. Найбільш незахищеними від впливу зовнішнього 
середовища та високого рівня невизначеності і ризиків є підприємства 
з одиничним спрямуванням, що обумовлює необхідність розробки та 
застосування особливих методів захисту та забезпечення стабільної 
діяльності. Одним з методів є диверсифікація діяльності, зокрема 
шляхом розширення напрямів їх товарних потоків. Диверсифікація – 
процес розвитку діяльності підприємства, пов'язаний із збільшенням 
діапазону видів та проникненням в нові сфери діяльності, освоєнням 
нових виробництв, розширенням асортименту товару, що включає не 
тільки диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження 
підприємницької діяльності на нові та не пов'язані з основними видами 
діяльності фірми. Сьогодні, диверсифікація є  невід’ємною частиною 
стратегій компаній, які прагнуть застрахувати себе від негативних 
впливів, що можуть призвести до банкрутства. Диверсифікація дає 
можливість не тільки захистити бізнес від економічних коливань, 
збільшити конкурентоспроможність на ринку, розширити сегмент 
споживачів та наростити обсяги збуту продукції, але й підвищити 
рівень прибутковості діяльності. ТОВ «Західна пакувальна група» 
виготовляє пакувальну тару і купило сучасну автоматизовану лінію 
для виробництва пакувальної продукції. Це забезпечило розширення 
асортименту продукції підприємства у великих обсягах. Проте на 
підприємстві приділяється недостатньо уваги збутовій діяльності. 
«Західна пакувальна група» не в змозі реалізувати продукцію в тих 
обсягах, що йому можуть забезпечити виробничі потужності, тому 
гостро стоїть питання щодо диверсифікації каналів збуту.  
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Проведені дослідження дали можливість розробити 
альтернативні напрями диверсифікації каналів збуту продукції ТОВ 
«Західна пакувальна група», зокрема: 

1) створити чотирирівневий збутовий канал;  
Збутова діяльність ТОВ «Західна пакувальна група» 

характеризується одно канальною системою розподілу продукції, а 
саме – виробник – споживач. Проте асортимент продукції є доволі 
широкий, показник «ціна-якість» – добре збалансований і 
підприємство має усі можливості для розширення свого каналу збуту 
продукції. Зважаючи на специфіку діяльності підприємства та його 
імідж на ринку, доцільно було б створити чотирирівневий канал збуту 
продукції. 

2) відкрити збутовий склад в межах Львівської області; 
Відкривши збутовий склад в межах Львівської області ТОВ 

«Західна пакувальна група» зможе реалізовувати свою продукцію і 
гуртовому споживачу, і роздрібному, що значно збільшить обсяг 
реалізації його продукції. 

3) придбати автоматизовану інформаційну систему для роботи 
із споживачами; 

Придбання автоматизованої інформаційної системи для 
роботи із споживачами сприятиме поінформованості споживачів про 
товар, його асортимент, акції. Також система зможе відслідковувати 
наявність товару на складі і повідомляти про його закінчення. 

4) вихід на міжнародний ринок; 
Реалізація даного заходу сприятиме росту кількості 

споживачів та відповідно збільшенню обсягів реалізації продукції; 
5) дистрибуція через Інтернет; 
Головними перевагами дистрибуції через Інтернет для клієнтів 

компанії є низькі ціни, більший вибір, спеціальні та додаткові послуги, 
зручності постачання товару, можливості покупки в будь-який час. 
Перевага для виробника в дистрибуції через Інтернет ґрунтується на 
тому, що Інтернет є способом уникнення посередників; 

Кожен із запропонованих заходів спрямований на покращення 
збутового каналу з метою збільшення кількості споживачів та, 
відповідно, обсягів реалізації продукції ТОВ «Західна пакувальна 
група». Із наведених напрямів диверсифікації пропонуємо 
першочергово зосередити свою увагу на впровадження у діяльність 
двох: придбання автоматизованої інформаційної системи для роботи із 
споживачами та відкрити збутовий склад в межах Львівської області.  
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 

РОЗВИТОК TECH STARTUP SCHOOL  
 

«Tech StartUp School» – це інноваційна локація Львова, 
середовище для продукування свіжих ідей та успішних стартапів, що 
діє на базі «Львівської політехніки». Її місією є створення 
комфортного інноваційного середовища для продукування та 
реалізації креативних ідей та успішних start up-ів, щоб допомогти 
новаторам під керівництвом бізнес-тренерів та менторів пройти шлях 
від ідеї start up-у до побудови бізнес-моделі, пошуку інвестицій та 
комерціалізації інноваційного проекту.  

Враховуючи актуальність діяльності Tech StartUp School в 
контексті інноваційного розвитку нашої держави, у розроблено 
методику статистичного дослідження чинників впливу на діяльність 
інноваційного центру.  

Нами було виявлено основні фактори, які впливають на 
діяльність Tech StartUp School, до яких належать: 

 1) рівень матеріально-технічного забезпечення реалізації 
екопроектів;  

2) участь у створенні екоінноваційних структур;  
3) напрями залучення фінансових ресурсів для реалізації 

екопроектів;  
4) раціональність системи менеджменту;  
5) підходи до виявлення креативних студентів;  
6) диверсифікація напрямів діяльності;  
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7) міжнародне співробітництво на предмет реалізації 
екопроектів; 

8) інноваційна політика органів місцевої влади щодо реалізації 
положень концепції сталого розвитку; 

9) законодавча підтримка інноваційних структур;  
10) інформатизація діяльності;  
11) кадровий потенціал;  
12) актуальність тематики наукових досліджень. 
Для виконання кластерного аналізу цих факторів було 

використано специфікації ППП Microsoft Excel – clast_izomorf_trek і 
clast_izoton_trek. Перша із специфікацій дозволяє згрупувати фактори 
у відповідності до подібності їхньої структури, а друга за ознакою 
подібності значень, які характеризують ці фактори. На основі 
ізоморфного аналізу факторів утворилось три кластери, а на основі 
ізотопного аналізу – чотири кластери.  

У відповідності з логікою групування можна визначити певні 
пріоритети в діяльності бізнес-інноваційного центру із урахуванням 
положень концепції сталого розвитку. Tech StartUp School варто 
активно розвивати програми міжнародного співробітництва, в першу 
чергу з тими організаціями, які на даний час розгортають в Україні 
масштабні проекти з фінансування розвитку інноваційної 
інфраструктури.  

Можна рекомендувати налагодження співпраці з Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID), яке, починаючи з 2019 р., 
запустило в Україні новий проект "Бізнес-інкубатори", що має на меті 
стимулювати розвиток технологічної економіки та підтримати 
українські стартапи.  

Міжнародні гранти є важливим джерелом. Якісний кадровий 
потенціал фахівців Tech StartUp School можна використовувати у 
напрямку спільного створення з НУ «Львівська політехніка» 
навчальних програм, які передбачають формування та розробку 
студентами власних бізнес ідей.  

Список використаних джерел: 
1. Kucher, L. et al.  (2021). Development of Entrepreneurial 

Initiatives in Agricultural Business: A Methodological Approach . 
European Journal of Sustainable Development, 10(2), 321.  

2. Лапач, С. Н., Чубенко, А. В., Бабич, П. Н. Статистика 
в науке и бизнесе. – Київ, МОРИОН, 2002. 
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В. Коріньовський 
Науковий керівник  д.е.н., проф. О.В.Фарат  

 
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЯК РЕАЛЬНІСТЬ  

ТА НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ 
 

Сьогодні економіка знань виступає рушійною сили в становлення 
економіки країни. В посилення глобалізаційних тенденцій особливої 
актуальності набуває формування ефективного механізму взаємодії сфер 
освіти, науки та бізнесу. Одним із інструментів цього процесу є 
підприємництво в освіті, яке доцільно охарактеризувати як сферу 
підприємницької діяльності, що включає взаємодію закладів вищої освіти 
та бізнес-структур на основі застосування інструментів генерації нових 
знань й інноваційних ідей та передачі їх до сфери бізнесу.  

Згідно з статистичними даними, у економічно розвинутих 
країнах уже сьогодні до 80% ВВП виробляється із використанням 
результатів наукових досліджень і нововведень, а інноваційні розробки 
забезпечують економічне відтворення на якісно новій економічній 
основі (висока якість виробленої продукції та надаваних послуг, 
заощадження природних ресурсів, енергії, часу тощо), стимулюють 
підвищення кваліфікації кадрів та сприяють практичній реалізації 
неперервного навчання у підприємницькому середовищі, зростання 
доходів, і тим самим закладають фундамент суспільного добробуту. 

Країною-лідером з розвитку академічного підприємництва у 
світі є США, де національні університети, такі як Стенфордський 
університет і Массачусетський технологічний інститут, щорічно 
генерують понад 135 млн. доларів валового прибутку за рахунок 
одержання роялті від продажу частки у власних стартап-компаніях.  

В Україні теж розпочинається процес формування мережі 
вищих навчальних закладів, які все частіше розглядаюся з 
підприємницьких позицій а студенти, аспіранти, докторанти, у таких 
закладах, аналізуються як клієнти освітньої корпорації, що стають 
покупцями освітніх послуг ВНЗ на запити яких орієнтується освітньо-
навчальна робота викладачів .  

Освними факторами, які сприяють розвитку освітнього бізнесу 
стали є: 

– створення відповідного законодавчо-нормативного 
забезпечення; відсутність достатньої кількості місць у комунальних та 
державних закладах (дошкільна освіта), пошук альтернативних видів 
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освіти та індивідуального підходу в освітньому процесі, зростання 
фінансового забезпечення домогосподарств тощо.  

– необхідність підвищення конкурентоспроможності та якості 
вищої освіти; розширення можливостей для здобуття освіти для усіх 
бажаючих; підвищення престижності освіти (освіта стає запорукою 
високого рівня життя та вважається хорошою інвестицією); зростання 
комерціалізації освіти і впливу на неї великого капіталу тощо.  

У вересні 2020 року YEP спільно з Міністерством цифрової 
трансформації України, Міністерством освіти і науки України, 
Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID 
«Конкурентоспроможна економіка України» запустили ініціативу 
«Підприємницький університет». Головна мета проєкту – вивести 
університетське підприємництво в Україні на якісно новий рівень та 
запустити тренд на створення стартапів серед молоді і студентів. 
Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова приєднался до проекту «Підприємницький університет» 
та в  розбуду підприємницької екосистеми як всієї України, так і 
Харківського регіону. У рамках пілотного проєкту в осінньому 
семестрі 2020 року YEP запустив академічний курс «Інноваційне 
підприємництво та управління стартап-проєктами», який був 
інтегрований до навчальних планів пілотних університетів. 

Освіта стала ключем до успішного майбутнього індивіда, 
регіону та держави, а інвестування у розвиток сектора освіти, не лише 
державними, але і приватними структурами сприятиме ефективному 
розвитку соціально-економічної системи держави загалом. 

Список використаних джерел: 
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І. Кремінець 
Науковий керівник  к.е.н. ст. викл. В.В. Косовська 

 
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Тема трансфертного ціноутворення стає актуальною з 
розвитком транснаціональних корпорацій, які надають один одному 
послуги, передають продукцію, товари за трансфертними цінами.  

Протягом останніх десятиліть національні компанії виходять 
на зарубіжні ринки і успішно реалізовують там свою продукцію. 
Водночас, багато іноземних компаній відкривають представництва в 
Україні і починають тут запускати виробництво своєї продукції. При 
цьому, як і національні, так і іноземні компанії, намагаються 
встановлювати такі ціни, які призводять до зниження оподатковуваної 
бази в процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. Саме тому 
виникла необхідність законодавчо регулювати правила встановлення 
трансферних цін. 

Трансферне ціноутворення (ТЦУ) запроваджено в Україні з 1 
вересня 2013 року. Основними рекомендаційно-правовими 
документами регулювання трансферного ціноутворення є:  

– Податковий кодекс України; 
– Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо трансфертного ціноутворення»; 
– Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для 

транснаціональних компаній та податкових адміністрацій; 
– практичний посібник ООН з трансфертного ціноутворення 

для країн, що розвиваються.  
Українське законодавство у сфері ТЦУ постійно 

удосконалюється новими нормами. Встановлено нові обсяги вартісних 
показників ТЦУ, зокрема, платник податків, який має річний оборот 
загального доходу понад 150 млн. грн. за рік і операції з окремим 
нерезидентом загальною річною сумою понад 10 млн. грн. повинен 
застосовувати систему моніторингу актуальності питань з 
трансфертного ціноутворення.  

На початку 2021 року було прийнято Закон України, згідно з 
яким були прийняті зміни в Податковому кодексі України, що 
вплинули на сферу трансфертного ціноутворення. Відбулися зміни 
формулювання об’єкта аналізу для пріоритетного використання 
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Методу порівняльної неконтрольованої ціни, зокрема, визначення 
«біржові товари» змінилося на «сировинні товари», а також 
документація з трансфертного ціноутворення повинна додатково 
містити такі дані: 

– про фізичних осіб, які виступають як бенефіціари платника 
податків; 

– ланцюжок поставки з розкриттям формування вартості в 
умовах контрольованих операцій; 

– інформацію щодо ділової мети контрольованих операцій; 
– якщо платник податків є членом міжнародної групи 

компаній, тоді також необхідно подавати копії документів, в яких 
регулюються питання про ціноутворення і в цілому вказувати в 
документації дані, що розкривають структуру такої групи, напрямки 
функціонування її учасників, ідентифікацію головного офісу групи; 

– копії аудиторських висновків, якщо ваша компанія підпадала 
під обов’язковий аудит підтвердження фінансової звітності за 
відповідний звітний період. 

Щодо штрафних санкцій, то у сфері ТЦУ можуть бути 
виписані штрафи за такі дії (або бездіяльність):  

– неподання звіту про контрольовані операції; 
– нездійснення декларування контрольованих операцій; 
– подача звіту про контрольовані операції не в строк; 
– здійснення декларування контрольованих операцій після 

встановленого терміну; 
– неподання документації з трансфертного ціноутворення; 
– подача документації з трансфертного ціноутворення не в 

строк; 
– неподання звіту або документації з питань трансфертного 

ціноутворення після завершення періоду оплати штрафів так званої 
«першої групи»; 

– порушення правил і вимог, які закріплені в принципі 
«витягнутої руки». 

Попри усі законодавчі зміни у сфері ТЦУ в Україні, на 
теперішній час, існує чимало прогалин та неузгодженостей з 
міжнародним податковим законодавством, що призводить до багатьох 
проблем практичного застосування і реалізації податкових норм ТЦУ. Це 
потребує постійного вдосконалення процедур контролю за трансфертним 
ціноутворенням та протидії виведенню доходів за кордон. 
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Таким чином, українським законодавцям потрібно надалі 
продовжувати роботу з удосконалення положень законодавства в 
частині ТЦУ з метою гармонізації зі світовими тенденціями. 

 
 

Т. Манзак 
Науковий керівник к.е.н., доц. Н.П. Яворська 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних 
відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. 
Транспортування входить до складу ключових логістичних процесів, 
так як забезпечує взаємозв'язок між усіма етапами пересування 
матеріального та супроводжуючих (інформаційного, фінансового та 
кадрового) потоків в ланцюгах поставок. 

Ефективне функціонування транспорту є необхідною умовою 
стабілізації, прискорення структурних перетворень економіки, 
розвитку зовнішньоекономічних сфер діяльності, підвищення 
життєвого рівня населення, забезпечення національної безпеки країни. 
Загалом можна стверджувати, що роль транспорту у ефективності 
функціонування макроекономіки і мікроекономіки дуже велика.  

Головною метою управління автотранспортним 
підприємством є гарантування стабільного і максимально ефективного 
функціонування суб’єкта господарювання та високий потенціал 
розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей такого 
управлінського процесу відносимо забезпечення високої фінансової 
ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності 
підприємства; забезпечення технологічної незалежності та досягнення 
високої конкурентоспроможності технічного потенціалу суб’єкта 
господарювання; досягнення високої ефективності менеджменту, 
оптимальної й ефективної організаційної структури управління 
підприємством; досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та 
його інтелектуального потенціалу; мінімізацію руйнівного впливу 
результатів виробничо-господарської діяльності на стан 
навколишнього середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів 
діяльності підприємства; забезпечення захисту інформаційного поля, 
комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного 
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забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства; ефективну 
організацію безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а 
також комерційних інтересів. 

Автомобільним транспортом у 2020 р. в Україні перевезено на 
21,2 % вантажів менше, ніж у 2019 р. та пасажирів – на 40,0 % менше. 
Слід відмітити, що триваюча тенденція щодо скорочення 
пасажирських перевезень автомобільним транспортом додатково 
посилилась через запровадження карантинних обмежень, що 
спричинені пандемією COVID-19. До 22.05.2020 р. було заборонено 
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньо 
обласному та міжобласному сполученні. Більшість підприємств 
України стикаються з проблемами ліквідності та труднощами у 
збереженні своїх кредитних зобов'язань через пригнічений ринок та 
запроваджені урядом обмеження. 

Таким чином, серед факторів впливу на життєздатність ь 
підприємств автомобільного транспорту під час та після пандемії 
можна виділити три напрямки: 1) вплив зовнішнього 
макросередовища; 2) вплив зовнішнього мікросередовища; 3) вплив 
внутрішнього середовища підприємства.  

Основною метою впливу зовнішнього середовища на 
транспортну сферу є підтримання безперебійної роботи транспортних 
мереж та недопущення банкрутства операторів автомобільних 
перевезень, тому державні органи влади та різні міжнародні організації 
повинні орієнтуватися на формування глобальної організації 
перевезень, яка зосереджує увагу на дорогах та внутрішніх 
транспортних питаннях, формувати узгоджену реакцію на пандемію в 
транспортно-логістичному сектор. 

Споживачі транспортних підприємств та інші стейкхолдери 
(постачальники, посередники, органи влади та інші) зацікавлені в 
підтриманні безперебійної роботи ланцюгів поставок. 

До основних завдань підтримання життєздатності 
підприємства підчас та після кризи належать попередження й 
нейтралізація загроз і небезпек, підтримання необхідного рівня 
ефективності та ліквідності, забезпечення безпеки водіїв, інших 
робітників підприємства, а також населення 

Після завершення пандемії світ чекають істотні зміни в 
ланцюгах поставок сировини, комплектуючих і готових товарів. 
Йдеться про диверсифікацію більшості логістичних маршрутів – як 
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трансконтинентальних, так і регіональних. І це не тільки нові 
можливості для використання транспорту, а й перспектива розвитку 
складської та придорожньої інфраструктури. Це змусить 
переосмислити свої моделі та стратегії зростання більшості країнам, 
що розвиваються. Це означає не лише вирішення надзвичайних 
ситуацій, але й включення політики, спрямованої на розширення 
виробничого потенціалу, сприяння економічній диверсифікації та 
модернізації технологій при забезпеченні соціального та екологічного 
захисту. 

 
 

О. Олішевська 
Науковий керівник – к.е.н, доц. Данько Т.І. 

 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ  
 

Перш за все, необхідно відзначити, що виробництво 
світлотехнічної продукції входить до електротехнічної промисловості. 
На сьогодні електротехнічна промисловість в Україні та світі є однією 
з найбільш перспективних та здійснюється в умовах значної 
конкуренції.  

Дослідження показали, що протягом останніх 10 років для 
світового ринку світлотехнічної продукції притаманне характерне 
зростання, а значну частину світового ринку світлотехнічних виробів 
займає світлодіодна та світлотехнічна продукція, яка включає в себе 
таку основну продукцію як освітлювальні лампи, розжарювальні 
лампи, люмінесцентні та ртутно-кварцові лампи та світлотехнічну 
апаратуру.  

Щодо вітчизняного ринку, то останніми роками цей ринок 
також демонструє тенденцію до зростання, оскільки обсяги 
виробництва вітчизняних підприємств, що випускають світильники та 
джерела світла, збільшуються. Сьогодні на вітчизняному ринку діють 
близько 300 підприємств, що здійснюють виробництво та реалізацію 
різноманітного асортименту світлотехнічної продукції. Більшість з них 
орієнтовані на реалізацію побутових світильників та промислового і 
офісного освітлення, яке є привабливішим сегментом і має високу 
рентабельність.  
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На українському ринку існує декілька великих підприємств, 
що створюють конкурентне середовище один одному. Серед них: ТОВ 
«ОСП Корпорація ВАТРА» (м. Тернопіль), що виготовляє широкий 
асортимент освітлювальний приладів, ТОВ «ПВФ Електросвіт» (м. 
Тернопіль), що спеціалізується на промисловому та зовнішньому 
освітленні, спільне українсько-бельгійське підприємства «Ватра-
Schreder», що охоплює промислове і зовнішнє освітлення, також 
займається встановленням систем керування освітленням, ВАТ 
«Іскра», що виготовляє широкий асортимент джерел світла [1]. 

Структуру вітчизняного ринку світлотехнічної продукції 
можна зобразити таким чином: 55% ринку займають побутові 
світильники, 35% від усіх продажів на ринку займає промислове та 
офісне освітлення та на зовнішнє (архітектурне та вуличне) доводиться 
решта 10%. (рис.1). 

 

Рис. 1. Структура вітчизняного ринку світлотехнічної продукції [2]  
 
Із вище наведеної структури вітчизняного ринку 

світлотехнічної продукції можна зробити висновок, що фундаментом 
освітлювального ринку є побутові світильники, а найменш 
розвиненою ланкою – зовнішнє освітлення. Таким чином, дослідивши 
ринок світлотехнічної продукції необхідно відзначити, що це досить 
активний конкурентний ринок, який стрімко розвивається.  

Однак, підприємства, що виробляють та займаються збутом 
освітлювальних приладів мають і низку ризиків, які включають в себе 
кризове становище в економіці та екології світу, коливання валютних 
систем, низькими можливостями виробництва та збуту продукції. 
Зважаючи на всі можливі ризики у електротехнічній промисловості та 
динаміку розвитку підприємств формується його конкурентне 
середовище, у якому успішніше те підприємство, яке використовує 
основні особливості управління конкурентоспроможності 
підприємства. 
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Для збільшення конкурентоспроможності підприємств 
необхідно не тільки зважати на нарощення обсягів виробництва, 
освоєння нових ринків збуту та оптимального використання зовнішніх 
і внутрішніх можливостей, що, звичайно, теж важливо, але й 
впроваджувати інтеграційні процеси в їх діяльність шляхом 
об’єднання процесів, ресурсів та підсистем. Саме це відкриває перед 
ними шлях до успішного функціонування за рахунок отримання 
додаткового ефекту в конкурентних перевагах, збільшенні ринкової 
вартості, збільшенні сукупного потенціалу, збільшенні прибутку й 
частки ринку та ін. 

 
Список використаних джерел: 

1. Аналіз ринку електроосвітлювальних приладів в Україні 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.x-
pdf.ru/5tehnicheskie/2217498-22-formuvannya-mehanizmiv-upravlinnya-
yakistyupidvischennya-konkurentospromozhnosti-pidpri-mstv-vii-
mizhnarodna-naukovo-pr.php  

2. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 
за видами економічної діяльності у 2010 – 2015 роках [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm 

 
 

Є. Рипська 
Науковий керівник  к.е.н., доц. О.Є. Шайда 

 
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 
 

Олійно-жирова галузь України – одна із небагатьох, яка навіть 
в умовах кризових явищ у світовій економіці стрімко розвивається і є 
бюджетоформуючою галуззю агропромислового комплексу зі значним 
експортним потенціалом. Його формують 64 переробних 
підприємства, 48 олійноекстракційних заводів, які забезпечують 
експорт у більш ніж 120 країн світу та 350 млн доларів інвестицій. 
Основними олійними культурами, які вирощуються на Україні є 
соняшник, ріпак яровий та озимий, соя, гірчиця, рицина, кукурудза, 
рижій, конопля та інші. Найбільша частка в структурі посівних площ 
та валового збору олійних припадає на соняшник, під яким зайнято 
понад 90% посівних площ усіх вирощуваних в Україні олійних 
культур. Розвиток в Україні виробництва олії є достатньо 

http://www.uk.x-pdf.ru/5tehnicheskie/2217498-22-formuvannya-mehanizmiv-upravlinnya-yakistyupidvischennya-konkurentospromozhnosti-pidpri-mstv-vii-mizhnarodna-naukovo-pr.php
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm
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перспективним напрямком вітчизняного ринку продовольства, що 
пояснюється пріоритетним і постійним зростанням рівня споживання 
олії та рослинних жирів населенням планети.  

В Україні, згідно з даними Державної служби статистики 
України, у 2020 р. збільшилось виробництво соняшнику на 2,2 млн. т, 
або майже на 20%. Попри зростання виробництва соняшнику в 
основних країнах його виробників, Україна залишається найбільшим 
світовим виробником цього олійного насіння. Соняшник є основною 
олійною культурою в Україні, яка порівняно з іншими дає найбільше 
олії з одиниці площі. В розвиток олійно-жирової галузі спрямовано 
значні інвестиції як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. В Україні 
споживається приблизно 10% виробленої соняшникової олії, та 
приблизно 90% її поставляється на експорт. На світовому ринку існує 
стабільно зростаючий попит на соняшникову олію. Найбільшими 
імпортерами вітчизняного продукту є Індія та Китай. 

Підприємства олійно-жирової галузі України повинні розширювати 
свою присутність на зовнішньому ринку, проводячи активний моніторинг 
інформації про експортні перспективи у різник країнах, яка надається 
торговельними відділами дипломатичних представництв, Радою експортерів 
та інвесторів при МЗС України, ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та 
експорту» та регіональними ТПП України.  

 
 

Є. Рипська 
Науковий керівник к.е.н., доц. С.Г. Шевченко 

 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В КВАЛІМЕТРІЇ 

 
Кваліметрія – це наука про оцінку якості об’єктів, що вивчає 

та реалізує методи і засоби кількісної оцінки якості продукції. Даний 
термін існує з 1968 року, а сьогодні кваліметрію вважають частиною 
теорії прийняття рішень. У фокусі 5 основних напрямів кваліметрії: 
прогнозування рівня якості; розробка методів визначення та оцінки 
якості; визначення оптимальних варіантів показників якості; 
визначення рівня науково-технічної діяльності; визначення найкращих 
шляхів підвищення і забезпечення якості продукції.  Теорія ігор – це 
теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах 
конфлікту. Так як сторони, що беруть участь у конфлікті, зацікавлені в 
тому, щоб приховати від опонентів власні наміри та можливості, то 
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прийняття будь-яких рішень відбувається, зазвичай, в умовах 
невизначеності. Дана теорія намагається математично зафіксувати 
поведінку в стратегічних ситуаціях, в яких успіх прийнятого рішення 
залежить від успіху рішень інших учасників. Сьогодні теорія ігор – 
щось на кшталт парасольки чи універсальної теорії для раціональної 
сторони соціальних наук, де соціальність можемо розуміти широко, 
включаючи як людських, так нелюдських гравців» (Роберт Ауманн, 
1987). У кваліметрії застосовуються математичні методи з теорії 
ймовірності та статистики, лінійного, нелінійного та динамічного 
програмування, теорії масового обслуговування, теорії ігор та 
оптимального управління випадковими процесами.  
 Існує безліч різноманітних методик комплексного 
вимірювання якості. Особливість полягає в тому, що якість 
розглядається як деяка сукупність властивостей, що представляють 
інтерес для споживача. Під час використання теорії ігор для 
визначення ступеня якості вживають різні методи вимірювання 
показників якості. Найбільш підходящими для використання є 
експериментальний, розрахунковий та органолептичний. Перший 
уособлює теорію ігор в найбільш прямому контексті, другий чергу дає 
мінімальну можливість математично прорахувати дії, а останній 
базується на відчуттях гравців відносно рішень їх противників. У 
фіналі застосування такої теорії буде визначено комплексну оцінку 
рівня якості продукції з урахуванням усіх можливих рішень опонентів, 
їх думок та рішень, а також альтернативних варіантів. 
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Д. Точ 
Науковий керівник – к.е.н, доц. Данько Т.І. 

 
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Звертаючи увагу на значення прибутку, вся діяльність 
торговельного підприємства спрямована на те, щоб забезпечити 
зростання його величини або стабілізувати її на певному рівні. Щоб не 
виникло форс-мажорних обставин у вигляді неотримання 
запланованого рівня прибутку, керівництву торговельного 
підприємства потрібно обрати правильну стратегій формування 
прибутку. 

Як відомо, що на формування прибутку впливають ряд 
факторів, які поділяють на зовнішні та внутрішні фактори (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Фактори, що впливають на формування прибутку 
Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

державна цінова політика; обсяг реалізованої продукції та 
послуг (у натуральному вираженні); 

участь держави у формуванні 
і розподілі доходів населення; ціни на продукцію та послуги; 

платоспроможний попит 
населення; 
культура та національні 
особливості споживання 
послуг; 

забезпеченість людськими 
ресурсами (за загальним обсягом та 
кваліфікованим складом); 

державна податкова політика; місцезнаходження підприємства; 
рівень конкуренції на 
споживчому ринку; 

ефективність використання 
матеріально-технічної бази; 

політична ситуація в країні і в 
світі; асортимент додаткових послуг; 

рівень розвитку фінансового 
ринку; 

маркетингова діяльність 
торговельного підприємства; 

 
Отже, можемо помітити, що основним зовнішнім фактором 

впливу є держава. Вона регулює діяльність торговельного 
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підприємства і сповільнює тим самим процес реорганізації та 
оновлення застарілої бази на нову, досконалішу та рентабельнішу. На 
нашу думку, не менш важливими є і низка внутрішніх факторів, які 
мають вагомий вплив на рівень доходів кожного торговельного  
підприємства. 

Досліджуючи зарубіжний досвід відомих торговельних 
підприємств та враховуючи перелічені фактори впливу на прибуток 
науковці виділяють три основних типи орієнтації на прибуток. А саме, 
це  максималізація прибутку, тобто значення максималізації прибутку 
полягає в отриманні максимально високого прибутку як за рахунок 
внутрішніх резервів, так і за рахунок споживачів послуг. 
Використовуючи цей тип, торговельне підприємство підвищує ціни на 
основні та додаткові послуги, переводить деякі безплатні послуги до 
категорії платних, спрощує сервіс. Орієнтація на стабільний прибуток, 
тобто із розвитком ринкових відносин кожне торговельне  
підприємство прагне стабілізувати своє фінансове становище. Такий 
тип орієнтації економічної діяльності підприємства ставить за мету 
отримання стабільного «задовільного» прибутку. Мінімаксималізація 
прибутку, характеристикою цього типу, з одного боку, є 
максималізація мінімуму очікуваних доходів, а з другого боку, 
мінімізація максимуму очікуваних витрат. Саме, цей тип орієнтації 
набуває все більшого розповсюдження, оскільки передбачає 
рентабельну діяльність торговельного підприємства та його розвиток, 
але не вимагає максимізації прибутку. 

Таким чином, оскільки прибуток є головною метою діяльності 
кожного торговельного підприємства, то керівництву потрібно 
ретельно вивчати фактори макро- та мікросередовища підприємства 
які безпосередньо впливають та є невід’ємною частиною їх 
господарювання. Також, ми вважаємо, що формуванням прибутку у 
процесі його фінансово-господарської діяльності зводиться до 
грамотного вибору стратегії отримання прибутку та є важливим 
аспектом у його подальшому використанні на користь торговельного 
підприємства. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ 

БУДІВНИЦТВА 
 

На сьогоднішній день у сучасних ринкових умовах 
підтримання належно-високого рівня конкурентоспроможності 
будівельних підприємств є складним процесом, та основною умовою 
його життєдіяльності і розвитку. Саме розуміння цього вимагає від 
будівельних підприємств постійних зусиль з підвищення власної 
конкурентоспроможності через найбільш повне задоволення потреб 
споживачів, через оптимізацію співвідношення якості та ціни 
продукції, впровадження нових технологічних процесів і модернізацію 
обладнання, що дозволить забезпечити отримання максимального 
прибутку з одночасним збільшенням обсягів і розширенням ринків 
збуту продукції. 

Слід зазначити, що конкуренція в житловому будівництві має 
свої особливості. В даний час будівельні підприємства працюють в 
постійно мінливих умовах, але в більшості забудовників стратегічне 
планування знаходиться в зародковому стані, особливо це стосується 
конкуренції. Фахівці визначають існування олігополістичного типу 
конкуренції на ринку житлового будівництва, що пов’язано з високими 
вхідними бар’єрами і специфікою будівельного виробництва. 
Конкурентна боротьба на ринку житлового будівництва проявляється 
в наступних видах:  



77 
 
 

1 Конкуренція за право будівництва житла, тобто конкуренція 
між замовниками або генеральними підрядниками.  

2. Конкуренція за отримання земельних ділянок під забудову, 
тобто конкуренція між забудовниками.  

3. Конкуренція за продаж готового житла, тобто конкуренція 
між забудовниками (замовниками) 

Особливим напрямком в забезпеченні 
конкурентоспроможності будівельного підприємства є реалізація її 
переваги в отриманні замовлень на основі можливості виграшу 
тендерних торгів за рахунок кращого менеджменту, фінансового стану 
і т. д (поряд з ціновою перевагою і підвищенням якості робіт). У міру 
реалізації даної переваги збільшуються можливості по використанню 
ресурсів будівельного підприємства і завантаженні виробничих 
потужностей. 

У діяльності підприємств, що діють на ринку житлового 
будівництва оцінка конкурентоспроможності є важливим результатом, 
на підставі якого приймаються управлінські рішення і формується 
подальша стратегія розвитку підприємства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності будівельного 

підприємства 
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З метою забезпечення та підтримання своєї 
конкурентоспроможності будівельне підприємство повинно постійно 
відслідковувати її рівень, виявляти вузькі місця та розробляти і 
запроваджувати відповідні заходи щодо їх ліквідації. 

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності 
будівельного підприємства на ринку житлового будівництва необхідно 
виконання наступних умов: систематична оцінка 
конкурентоспроможності підприємства; наявність виробничих фондів і 
фінансових коштів; залучення кваліфікованих працівників, а також 
досвідчених і відповідальних менеджерів; ефективне використання 
сучасних будівельних технологій, нових інноваційних матеріалів; 
наявність гнучкої системи цін на квартири; реклама продукції; 
дотримання будівельних норм і правил. 

 
 

С. Чабан 
Науковий керівник  к.т.н., доц. С.Г. Ягольник 

 
ЕКОМАРКОВАНІ ТОВАРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА  

 
З кожним роком на сучасному ринку товарів та послуг 

споживачеві стає дедалі важче обирати якісну продукцію серед 
багатьох видів подібної продукції. Вирішити цю проблему допомагає 
екомаркування товарів. Воно сприяє усвідомленому вибору 
споживача, та дає змогу зорієнтуватися серед величезної кількості 
продукції зі схожим складом та призначенням. В Україні 
екомаркування було започатковано в 2003 році. Воно включає в себе 
знак «Зелений журавлик» та номер екосертифікату. В наш час майже 
1000 товарів та послуг вітчизняного виробництва має це  маркування.  

Метою нашої роботи є дослідження офіційних сайтів 
товаровиробників екотоварів та розроблення рекомендацій по 
популяризації цих товарів для споживачів торговельних мереж. Для 
досліджень ми обрали таких товаровиробників продовольчих (ТМ 
«Lipton» та ТМ «Олейна») та непродовольчих товарів (ТМ «Фрекен 
БОК» та ТМ «Tortilla»). Ми проаналізували офіційні сайти цих 
товаровиробників, та їхні рекламні ролики.  

Так, наприклад, на офіційному сайті ТМ «Фрекен БОК» всі 
екомарковані та звичайні неекомарковані товари є разом і немає 
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жодної згадки про те, що вони виготовляють екологічно чисту 
продукцію. Подібна ситуація є і на офіційному сайті ТМ «Lipton». В 
них на головній сторінці також немає згадки про те, що вони 
виготовляють екологічно чисту продукцію. Про це є лише коротенька 
згадка в рекламному ролику прикріпленому до цього сайту. Єдиним 
товаровиробником, який на офіційному сайті згадує те, що він 
виготовляє екопродукцію є ТМ «Tortilla». Там описано що таке 
екомаркування, та наведено як виглядає екознак. Але цей 
товаровиробник на відміну від ТМ «Lipton» немає жодного рекламного 
ролика. Якщо проаналізувати офіційний  сайт ТМ «Олейна», то можна 
побачити, що на головній сторінці також немає згадки про те, що вони 
виготовляють екопродукцію. Лише у вкладці «Виробництво» описано 
що таке екомаркування, та наведено переваги цієї продукції. Але в їх 
рекламному ролику також немає жодної згадки про те, що вони 
виготовляють екологічно чисту продукцію. Хоча ми проаналізували 
лише кілька офіційних сайтів товаровиробників, які виготовляють 
екотовари та їх рекламні ролики, але всіх їх об’єднує одне - це 
недостатність реклами про те, що вони виготовляють екологічно чисті 
товари з екомаркуванням «Зелений журавлик». 

Така сама ситуація склалася і в торговельних мережах. 
Покупці торговельних  мереж не достатньо ознайомлені з тим, що в 
даній торговельній мережі можна придбати екомарковані товари тому, 
що всі товари, як екомарковані, так і товари звичайних 
товаровиробників стоять разом на одних полицях, і на цих полицях 
немає спеціальних розпізнавальних POS-матеріалів (воблерів, стікерів, 
цінників тощо), які могли б привернути увагу споживача та надати 
йому необхідну інформацію на користь вибору екомаркованої 
продукції. Адміністрація торговельних мереж могла б привернути 
увагу споживачів до екомаркованої продукції тим, що вона могла б 
розмістити в фойє своїх торговельних мереж мобільні POS-стенди та 
робити оголошення через гучномовці, які є в більшості торговельних 
мереж про те, що в них можна придбати екологічно чисту продукцію. 
Крім того більшість торговельних мереж публікує безкоштовні 
брошури для повідомлення своїх покупців з акційними товарами, які 
можна придбати в цій торговельній мережі. В цих безкоштовних 
брошурах можна було б відвести, наприклад, першу чи останню 
сторінку для розміщення інформації про те, що в даній торговельній 
мережі можна придбати якісні екомарковані товари та навести перелік 
цих товарів. В наш час кожна торговельна мережа має свій офіційний 



80 
 
 

сайт. Тому можна було б на головній сторінці офіційного сайту кожної 
торговельної мережі в полі пошуку зробити окрему вкладку 
«Екологічно чиста продукція». Це дозволило б ознайомлювати 
споживачів з виробниками екологічно чистої продукції та з їх 
продукцією. В цій вкладці можна було б передбачити можливість 
придбання через інтернет екотоварів яких немає в наявності на 
полицях в торговельних залах. Жодна торговельна мережа та жоден 
товаровиробник, який виготовляє екологічно чисту продукцію з 
маркуванням «Зелений журавлик» немає білбордів, рекламних щитів 
та соціальної реклами де було б зазначено, що цей товаровиробник 
виготовляє, а торговельна мережа реалізує екологічно чисту 
продукцію з екомаркуванням «Зелений журавлик». 

Можливо для деяких споживачів наявність POS-матеріалів, які 
звертають увагу на знаки екомаркування не матиме ніякого значення, 
але для інших наявність екологічного знаку на пакуванні та ціннику 
могла б підвищити довіру до якості товару. Але такі заходи могли б 
стати справжнім орієнтиром для споживача, який прагне споживати 
якісну й безпечну продукцію, що відповідає його потребам, і яка за 
звичай є ненабагато дорожчою, а інколи навіть і дешевшою від товарів 
звичайних товаровиробників. 

 
 

Н. Фецяк 
Науковий керівник д.е.н., проф. Р. А. Слав’юк 

 
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТКАМИ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
У ринковій економіці постійний кругообіг коштів як в межах 

окремого підприємства, так і в масштабах економіки в цілому є 
об'єктивною умовою їх життєздатності. Складовою цього кругообігу 
виступають грошові надходження і грошові витрати суб'єктів 
господарювання. Грошовий обіг відображає відносини між 
учасниками процесу виробництва, розподілу, споживання, а тому має 
свої специфічні важелі впливу на хід та результати виробничо-
господарської діяльності підприємства.  

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на 
меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це 
неможливо без ефективного управління ним. Своєю чергою, 
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управління є творчим процесом, що ґрунтується на виважених 
рішеннях, прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан 
речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, 
подаються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. 
Тому важливо мати повну та достовірну інформацію про фінансовий 
стан та результати діяльності підприємства під час вирішення 
поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття 
правильних управлінських рішень на рівні підприємства треба 
використовувати дані, які відповідають певним правилам, вимогам і 
нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Грошові 
кошти та їх еквіваленти як найліквідніші активи потребують 
постійного контролю та повного відображення у фінансовій звітності 
підприємства. Про взаємозв’язок між прибутком (збитком) від 
звичайної діяльності й грошовими коштами та іншими їх 
перетвореннями надає інформацію Звіт про рух грошових коштів. 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який 
відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного 
періоду в результаті таких видів діяльності: 

1) операційної. Це основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, крім інвестиційної чи фінансової. Під основною 
діяльністю підприємства потрібно розуміти операції, пов'язані з 
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є 
головною метою створення підприємства та забезпечують основну 
частку його доходу; 

2) інвестиційної. Це діяльність із придбання та реалізації тих 
необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є 
складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Додамо, що 
еквівалентами грошових коштів (грошей) визнаються короткострокові 
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні 
суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни 
вартості; 

3) фінансової. Це діяльність, яка призводить до змін розміру і 
складу власного та позикового капіталів підприємства. Власним 
капіталом підприємства є частина в активах підприємства, що 
залишається після вирахування його зобов'язань. 

Оскільки рух грошових коштів - надходження і вибуття 
грошей та їхніх еквівалентів, то метою складання відповідного Звіту є 
надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та 
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неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах 
підприємства та їх еквівалентах за звітний період. 

Показник Cash-flow (Чистий грошовий потік) почав 
використовуватися в 50-х роках ХХ століття американськими 
аналітиками при аналізі цінних паперів та звітності підприємств. 
Чистий рух грошових коштів у результаті операційної діяльності 
прийнято позначати як операційний Cash-flow, чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності — як інвестиційний Cash-flow. Різниця між 
вхідними та вихідними потоками в рамках фінансової діяльності (у 
вузькому розумінні) — Cash-flow від фінансової діяльності. 

Основою розрахунку загального Cash-flow є операційний 
Cash-flow, який характеризує величину чистих грошових потоків, що 
утворюються в результаті операційної діяльності, тобто частину 
виручки від реалізації, яка залишається в розпорядженні підприємства 
в певному періоді після здійснення всіх грошових видатків 
операційного характеру. Цей показник можна розглядати як критерій 
оцінки внутрішнього потенціалу фінансування підприємства. 
Достатній розмір операційного Cash-flow створює сприятливі 
передумови для залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. 
Наявність операційного Cash-flow характеризує здатність 
підприємства: 

а) фінансувати інвестиції за рахунок внутрішніх фінансових 
джерел; 

б) погашати фінансову заборгованість; 
в) виплачувати дивіденди. 
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 

 
У зв’язку із насиченням ринку великої кількості однотипної 

продукції, посиленням конкурентної боротьби, змушує підприємства 
шукати нові шляхи покращення фінансово-господарської діяльності. 
Основним фактором, який може підвищити конкурентоспроможність є 
якість.  

Під якістю слід розуміти наявність властивостей та ознак, 
якими володіє товар та здатен максимально задовольнити потреби 
потенційних споживачів.  

Важливість такої категорії як «якість» досить вагоме, проте 
більшість вітчизняних підприємств ігнорують це. Відповідно 
відбувається погіршення якості продукції, що у свою чергу призводить 
до втрати частини ринку та потенційних споживачів.  

Основними причинами, які штовхають підприємства для 
підвищення рівня якості продукції чи надання поліг є: 

- постійний якісний та кількісний ріст потреб 
споживачів; 

- постійний науково-технічний прогрес, видозмінення 
економічних відносин в країні та виробництва в цілому; 

- виробництво великої кількості продукції, що штовхає 
підприємство на отримання значного відсотку бракованої продукції; 

- посилення вимог до інтенсифікації виробництва та 
зростання його ефективності; 

- збільшення рівня конкуренції [1]. 
Важливим показником для підприємства залишається рівень 

якості товарів. Оцінка якості продукції передбачає виконання 
відповідності показників якості продукції вимогам споживачів і вибір, 
у разі необхідності, напрями поліпшення його якості.  

Рівень якості товарів слід проводити за такими етапами:  
- визначення номенклатури показників якості товару;  
- визначення коефіцієнтів вагомості показників якості;  
- вибір базових показників властивостей товару для 

порівняння їх з властивостями реально товару, що випускається;  
- вимірювання показників якості товару і приведення їх 

до порівнянної увазі;  
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- вибір найбільш зручного і найбільш практичного 
методу оцінки властивостей товару і розрахунок комплексного 
показника рівня його якості [2]. 

Для ефективного управління якістю продукції і його 
удосконалення потрібно провести оцінку рівня якості. Сфера 
діяльності, яка пов'язана з кількісною оцінкою якості товарів можна 
називати кваліметрією.  Оцінка рівня і якості продукції є основою для 
вироблення необхідних керуючих впливів у системі управління 
якістю продукції. 

Так, Бондаренко С. та Леус А. вважають, що «оцінка 
досягнутого рівня якості продукції на підприємстві не є самоціллю. 
Важливим питанням у сучасній науці є використання результатів цієї 
оцінки при прийнятті управлінських рішень.  

На нашу думку, нагальною проблемою даного часу є розробка 
на підприємствах систем стимулювання праці працівників з 
врахуванням досягнутого рівня якості продукції, визначення частки 
ринку в залежності від якості вироблюваної продукції та ін» [3,4]. 
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НАПРЯМИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ 
ТУРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 
Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні 

перешкоди політичного, економічного й соціального характеру. 
Туристичний бізнес у багатьох випадках є ініціатором і 
експериментатором в освоєнні й впровадженні сучасних передових 
технологій, безупинно змінює форми й способи пропозиції й надання 
послуг, відкриває й освоює нові можливості. 

В сучасних умовах, особливого значення набувають інноваційні 
технології, які все частіше починають застосовувати в туристичній сфері, 
так як, вони допомагають прискорити процес впровадження досягнень 
науки та техніки на практику туристичної та готельно-ресторанної 
індустрії, що є надзвичайно важливим. 

Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне 
використання науково-технічних розробок і винаходів, але й включає 
зміни в продукті, процесах, маркетингу, організації. Інновація 
виступає, як явний фактор зміни, як результат діяльності, втілений у 
новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги 
й нові підходи до задоволення соціальних потреб. 

Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається, 
як кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у 
вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, 
нового або вдосконаленого технологічного процесу, 
використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до 
соціальних послуг. Інновація може бути розглянута як у динамічному, 
так і в статичному аспекті. В останньому випадку інновація 
представляється як кінцевий результат науково-виробничого циклу. 

Під інноваціями в широкому змісті розуміється прибуткове 
використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції 
й послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних розв'язків 
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виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або 
іншого характеру. Період часу від зародження ідеї, створення й 
поширення нововведення й до його використання прийнято називати 
життєвим циклом інновації. З урахуванням послідовності проведення 
робіт життєвий цикл інновації розглядається як інноваційний процес. 

Запорукою успішного використання інновацій у забезпеченні 
ефективної діяльності підприємств туристичної галузі є джерело 
зародження ідеї інновації та визначення функцій,завдяки чому 
визначається сфера застосування інновації та якісні показники 
ефективності впровадження. 

Під час пандемії Covid-19,коли у людей зникла можливість 
подорожувати,було створено багато цікавих інноваційних способів, 
щоб люди, незважаючи на пандемію,мали змогу відкривати для себе 
світ з нової точки зору. 

Отже,можна зробити висновок, що широке застосовування 
інноваційних продуктів і технологій стало важливим фактором 
економічного зростання туристичного ринку,яке спричиняє 
активізацію підприємницької активності у сфері туризму, росту 
конкуренції між популярними напрямами та пошуку найкращих 
позицій на туристичному ринку. Завдяки цьому, розробляються нові 
види турів, створення яких направлене на залучення нової аудиторії 
споживачів, розширення географії світового туризму. 
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КИТАЙСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ РИНОК, ЯК ВАГОМА 

СКЛАДОВА СВІТОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 
 

За останні два десятиліття Китай у міжнародних подорожах 
перетворився з “малька” на “кита”. Не враховуючи відвідування 
материкових китайців, які відвідують Гонконг та Макао (близько 76 млн у 
2018 р.), дані UNWTO показують, що кількість китайців, які виїжджають 
за кордон, зросла з 2,8 млн у 1997 р. до приблизно 73 млн у 2018 р. [1]. 
Дані показники спричинені значним економічним ростом середнього 
класу, який почався з кінця 90-х років XXст. У Китаї демографічні 
когорти визначаються десятиліттями. Замість тисячоліть або покоління Z, 
у Китаї саме покоління після 90-х років (ті, хто народився у 1990-х рр.) 
стали основним драйвером зростання багатьох галузей, включаючи 
розкіш, розваги та подорожі. Покоління Китаю після 90-х рр. є прямими 
бенефіціарами економічного буму в країні, який розпочався у 1980-х рр., 
що відкрило китайський ринок для решти світу та стимулювало 
величезний економічний ріст протягом 1990-х рр. до сьогодні. 

Ріст доходів спричинив значне збільшення виїзних туристів 
через що споживання туризму на ринку китайського виїзного туризму 
неухильно зростало. У 2019 р. кількість виїзних туристів китайських 
громадян становила 155 млн, що на 3,3 % більше, ніж у попередньому 
році. Темпи зростання були значно повільнішими, ніж 14,7 % у 2018 р. 
Очікується, що це буде в основному спричинено подорожами через 
Гонконг, Макао та Тайвань, на які припадає значна частка виїзних 
подорожей. Зокрема, у 2019 р. кількість туристів з Макао зросла на 
10,5 %, з Тайваню − на 0,7 %, з Гонконгу − на 14,2 %, а загальна 
кількість туристів з Гонконгу, Макао та Тайваню зменшилася на 5,8 %, 
головним чином через місцеві події та скасування індивідуальних 
візитів до Тайваню в деяких містах материка[2]. 

Якщо говорити про вплив китайських споживачів на 
туристичну сферу то розглянемо приклад Австралії,  яка станом на 2019 
р. приймала 1,44 млн. відвідувачів з Китаю, що становило близько 15 % 
із загальної кількості 9,44 млн короткострокових прильотів. Але 
китайські відвідувачі зробили відносно більший внесок у економіку 
Австралії. Середня витрата на китайську поїздку склала 9 235 доларів 
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США. Це порівняно з $ 5943 для німців, $ 5219 для американців, $ 4614 
для японців і $ 2032 для новозеландців. 

Це означало, що китайські мандрівники внесли близько 12 млрд 
дол США в економіку Австралії − або 27 % від загальної суми, 
витраченої усіма іноземними відвідувачами. На міжнародний туризм 
припадає близько чверті загального туристичного ринку Австралії. Це 
означає, що у великій схемі речей китайські мандрівники допомагають 
створити 0,6 % річного ВВП Австралії. Крім цього, значний внесок в 
бюджет Австралії принесли китайські туристи з освітніми цілями. Дані 
Австралійського туризму показують, що майже 275 000 з 1,44 млн 
китайських відвідувачів − близько 20 % − мали освітні цілі. Для 
порівняння, менш ніж 14000 − або менше 1 % − із 1,42 млн відвідувань 
новозеландців. Китайські студенти залишалися в середньому 124 ночі 
перед поїздкою додому і витрачали в середньому 27 000 дол. Це більше, 
ніж будь-яка інша національність. В середньому усі іноземні студенти 
витратили 22 000 дол США. Таким чином, на китайських студентів 
припадало лише 58 % − або 7,1 млрд. дол − усіх грошей, витрачених 
китайськими відвідувачами [1]. 

В середньому китайські туристи перебували в середньому 14 днів 
і витратили 4665 дол. США. Середній показник для всіх відпочиваючих за 
кордоном склав 4286 дол. США. Найбільше витратили італійці (7 174 дол. 
США), німці (6028 дол. США) та британці (6011 дол. США). 

Щодо Європейського регіону то у 2018 р. Європейська Комісія 
та Європейська Комісія з подорожей спільно розпочали 2018 р. 
Європейсько-Китайського Року туризму як спосіб просування напрямків 
та покращення туристичного досвіду. Кількість виданих шенгенських 
віз, які дозволяють подорожувати в межах 26 європейських держав, що 
входять до Шенгенської зони, досягли приблизно 2,85 млн в 2019 р. 

Лише у 2018 р. з Китаю до Центральної та Східної Європи було 
здійснено близько 5,93 млн поїздок, що перевищує кількість поїздок до 
західноєвропейських напрямків. У всьому ЄС (28 країн) у 2018 р. 
китайські туристи провели близько 25,8 млн ночей. У 2015 р. 
Великобританія зазнала значного зростання відвідувачів з Китаю, що на 
40 процентних пунктів вище середнього показника в’їзного туризму. З 
тих пір туризм з Китаю залишається на високому рівні, що твердо 
робить Китай важливим вхідним ринком для Британії, хоча в 2019 р. 
кількість китайських туристів була лише на три відсотки вище, ніж у 
попередньому році. Китайські туристичні витрати у Великобританії 
досягли свого піку в 2017 р.− 1,74 млрд британських фунтів[3]. 
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Аналізуючи ці дані, можемо прийти до висновку, що вплив 
китайського споживчого ринку на світову туристичну індустрію є 
значним і завдяки стрімкому зростанню середнього класу та співпраці 
країн з Китаєм, даний вплив буде тільки зростати. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
 

Туризм розглядається як одна з найбільш прибуткових і 
динамічних галузей світового господарства. В даний час туризм все більше 
набуває глобального характеру. Багато підприємств індустрії гостинності, 
об'єднуючись у великі господарські комплекси, долають межі окремих 
держав і тягнуть за собою злам національних бар'єрів. Туризм особливо 
чутливий до змін у поведінці споживачів та бізнес-процесах, тому поява 
нових тенденцій звичне явище в туристичній індустрії. 

Пандемія COVID-19 зосередила увагу на гігієні, безпеці та 
місцевих, а не міжнародних послугах, а також прискорила 
використання безконтактних платежів та віддаленої роботи. Тим часом 
екологічні проблеми стали першочерговими для багатьох споживачів і 
породили тенденції, пов'язані з органічною їжею та екоподорожами. 
Наведемо найважливіші, на наш погляд, загальні зміни у сфері 
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гостинності, та способи, які вирішують питання пандемії коронавірусу 
та пов’язані з ними зміни в поведінці споживачів. 

Безпека та гігієна.Незалежно від того, чи це авіакомпанії, 
круїзи, готелі, ресторани чи бари, з моменту спалаху COVID, 
стандарти безпеки та гігієни стали надзвичайно важливими. Маючи це 
на увазі, існує ряд туристичних тенденцій, пов'язаних з цим, таких як 
посилення прибирання, соціальні відстані, надання гелю для рук та 
застосування масок у деяких умовах. 

Підвищений акцент на дозвіллі. COVID змусив країни 
прийняти обмеження на поїздки, тоді як багато підприємств 
заохочують співробітників працювати вдома та використовувати 
відеодзвінки. Як наслідок, особливо сильно постраждали ділові події, і 
однією з тенденцій туризму стала зміна уваги на відвідувачів 
відпочинку. Пандемія була важкою для людей, і багато хто 
відчайдушно прагне до свята. 

Перехід від міжнародного до місцевого. Різні обмеження на 
поїздки та небажання багатьох людей виїжджати за кордон означало, 
що багатьом у туристичній індустрії доводиться зосереджуватися не на 
міжнародних, а на місцевих клієнтах. Це не означає повного відмови 
від іноземних мандрівників, але, ймовірно, це вимагає зміни основної 
маркетингової стратегії. 

Зростання безконтактних платежів. Безконтактні платежі вже 
давно є однією з основних у технологіях туризму, але поява таких опцій, 
як GooglePay та ApplePay, допомогла вивести це на новий рівень, тобто 
клієнтам навіть не потрібно носити дебет картку або кредитну картку для 
оплати харчування, проживання в готелі, транспорту та інших послуг. 
Дозвіл безконтактних платежів дозволив туристичним компаніям 
зменшити тертя та покращити швидкість реєстрації та виїзду. Це також 
означає, що товари можна швидко оплачувати, заохочуючи спонтанні 
покупки. З коронавірусом безконтактні платежі користуються більшим 
попитом, ніж будь-коли, оскільки персонал та клієнти часто воліють 
уникати поводження з готівкою. 

Голосовий пошук та голосове управління. З ростом 
популярності домашніх розумних динаміків, а також мобільних 
помічників, таких як Siri, Google Assistant та Bixby, все більше 
туристів звертаються до голосового пошуку. Для тих, хто в 
туристичній індустрії, важливо захопити цих гостей, правильно 
структуруючи вміст веб-сайту, щоб він відображався у голосовому 
пошуку та дозволяв голосові замовлення. 



91 
 
 

Туризму віртуальної реальності. Віртуальна реальність − це 
ще одна з основних туристичних тенденцій, що руйнує звичну 
індустрію і, використовуючи технологію, може дати перевагу над 
конкурентами, які ще не прийняли її. Завдяки онлайн-турам 
віртуальної реальності клієнти можуть відчувати інтер’єр готелів, 
інтер’єри ресторанів, туристичні визначні пам’ятки на відкритому 
повітрі та багато іншого − все вдома. 

Більшість сучасних турів віртуальної реальності також є веб-
сайтами, тобто їх можна переглядати через будь-який популярний веб-
браузер. Якість VR-туру та ступінь занурення можна потім покращити 
за допомогою гарнітур VR. 

Індивідуальні подорожі. Раніше подорожі у вільний час були 
сімейною справою або тим, що пари робили разом. Хоча це так і є для 
багатьох, все більше і більше людей вирішують відпочити самостійно. 
Насолоджуватися сольною поїздкою вже не так незвично, і туристичні 
тенденції все частіше це відображають. 

Еко подорожі. Туристичні тенденції значною мірою залежать 
від турбот та звичок клієнтської бази. Оскільки нове покоління стає 
все більш актуальним на ринку, ідеали, що керують їх рішеннями 
щодо покупки, створюють нові туристичні тенденції. Екоподорожі - це 
лише один із прикладів цих туристичних тенденцій, що відображає 
зростаючу стурбованість сучасних мандрівників етичними та 
стабільними варіантами туризму. Екоподорожі включають прості 
зміни, такі як наявність вуглецевих кредитів під час бронювання рейсу 
або можливість оренди електричного транспорту замість звичайного 
транспортного засобу. Більш складні приклади можуть включати 
туризм з волонтерським елементом, можливо, працюючи над 
заповідником або займаючись природоохоронними роботами. 

Аналізуючи сучасні тенденції розвитку туризму, можна 
побачити, що кожна нова тенденція народжує і протилежний рух. В 
ряді випадків в ході свого розвитку ці тенденції змішуються, дають 
непередбачуваний результат, що ускладнює визначення головного 
напрямку. Очевидно, ситуація в сучасному туризмі саме така, і чітко 
виділити одну або кілька домінуючих тенденцій не представляється 
можливим. Разом з тим широка диверсифікація туристської діяльності 
свідчить про зрілість ринку. Туризм є настільки складним і 
багатогранним явищем, що його розвиток має різносторонній і 
комплексний характер і вимагає особливих підходів до дослідження. 
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ВПЛИВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 

В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 
 

Нині відбувається активна інтеграція України до світового 
культурного простору, тому повноцінне та всебічне виявлення й 
вивчення культурної спадщини з метою виваженого використання і 
комплексного збереження її – стратегічне, державної ваги 
гуманістичне і науково-практичне завдання. Захист вітчизняної 
культурної і духовної спадщини визнано одним з пріоритетів Стратегії 
національної безпеки України.  

Україна увійшла в ХХІ століття в стані економічної та 
екологічної кризи з пошуками шляхів виходу з неї і намаганнями 
включитися до світових економічних процесів та прагненнями 
інтегруватися в європейський простір. Це спонукає не тільки державні 
структури різного рівня, а й, насамперед, науковців до пошуків нових 
підходів щодо аналізу стану держави та її регіонів, напрямів 
активізації всіх складових потенціалу їхнього піднесення, що потрібно 
для формування шляхів нового якісного розвитку економіки країни й 
підвищення рівня життя населення. При опрацюванні регіональних 
стратегій розвитку слід більше уваги звернути на важливий економіко-
географічний чинник і потребу врахування всього різноманіття 
існуючих у регіонах історико-культурних пам’яток. За їхньою 
кількістю (понад 140 тис.) Україна належить до країн з багатою 
історико-культурною спадщиною. Однією з особливостей культурної 
спадщини є те, що її об’єкти повинні мати не тільки 
історикокультурну, наукову, художню цінність, а й бути справжнім 
джерелом інформації про зародження та розвиток культури, 
історичного й духовного розвитку народу. 

Культурна спадщина регіонів України настільки своєрідна та 
різна, що не підлягає ординарному порівнянню, і, оскільки її слід 
вивчати як неповторне явище та неоціненне надбання нашого народу, 
то розвиток методичних підходів до її оцінювання має велике 
практичне значення. За даними органів охорони культурної спадщини, 
в кожному регіоні України на державному обліку перебувають тисячі 
пам’яток історії та культури, в тому числі міжнародного та 
національного значення, які можуть бути віднесені до історико-
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культурних ресурсів та певною мірою використані за наявності 
відповідних умов соціального, економічного, політичного, технічного, 
екологічного змісту.  

Базовим ресурсом є національна історико-культурна та 
природна неповторність і самобутність, однак можливості його 
використання в кожному регіоні індивідуальні через розбіжності щодо 
складу, кількісних і якісних характеристик об’єктів, які його 
складають. В цій роботі важливо взяти до уваги саме Західну Україну, 
оскільки вона має найвищий рівень насиченості об’єктами культурної 
спадщини. Найбільший показник характерний для Львівської області. 
Вищий за середній показник мають Волинська, Тернопільська, 
Хмельницька області Івано-Франківська, Чернівецька області – це 
регіони, середньо насичені об’єктами культурної спадщини. Це 
говорить про те, що культурна спадщина має велике значення та вплив 
на розвиток туризму в Західній Україні.  

В Україні також створено належну вітчизняну законодавчу та 
нормативно-правову базу, що врегульовує роль держави, органів 
центральної виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, 
органів місцевого самоврядування, землекористувачів, юридичних та 
фізичних осіб, в якій перебувають об’єкти та пам’ятки культурної 
спадщини (зокрема, прийнято закони України «Про охорону 
культурної спадщини», «Про Загальнодержавну програму збереження 
та використання об’єктів культурної спадщини», «Про охорону 
археологічної спадщини», «Про Перелік пам’яток культурної 
спадщини, що не підлягають приватизації», «Про основи 
містобудування», «Про планування територій» тощо) [2]. 

Можна підсумувати, що наукове забезпечення діяльності в 
сфері функціонування спадщини в контексті всієї системи сучасних 
процесів, що визначають розвиток суспільства та його взаємодію з 
природним середовищем, набуває надзвичайної актуальності [1].  

Отже, вивчення, аналіз і оцінювання культурної спадщини є 
необхідною й важливою умовою планування розвитку регіону, 
адміністративного району, міста та села. Від характеру цих ресурсів, 
їхньої цінності, кількості, доступності та інших факторів залежить 
можливість залучення спадщини до економічного життя регіонів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Туристичний потенціал території – одне з найбільш часто 
використовуваних понять у вітчизняній науці та практиці туризму, але 
до цього часу питання визначення його природи та структури 
залишається актуальним. У свій час питанням дослідження цього 
поняття займалися різні вчені, зокрема А.В. Дроздов, А.І. Ейтінгон, 
Т.К. Сергєєва, Г.І. Гладкевич, Н.В. Моралєва , Т.В. Брусокене, Д.П. 
Голікова, Е.Ю. Лєдовских, Т.В. Миколаєнко, С.І. Дорогунцовата інші. 
На даний час у туризмі використовується поняття «туристичний 
потенціал території», що означає «сукупність історичних, культурних 
та природних об’єктів та явищ, а також соціально-економічні та 
технічні передумови для організації туристичної діяльності на 
конкретній території». 

Полтавська область є одною з найбільш туристично-привабливих 
областей центральної України, адже її туристичний потенціал 
визначається великою кількістю унікальних туристичних ресурсів. 

Якщо говорити про природні туристичні ресурси, то територія 
Полтавщининалічує 384 одиниці територій та об’єктів, які охоплюють 
4,95 % від загальної площі області (станом на 01.01.2021). Серед них 
178 заказників, 2 національні природні парки, 9 регіональних 
ландшафтних парків, 137 пам’яток природи, 48 заповідних урочищ, 2 
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дендропарки, 1 ботанічний сад, 17 парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва, зокрема ці об’єкти розташовані у всіх районах області. 
Найбільш привабливими серед об’єктів є НПП «Пирятинський», 
природно-ландшафтний заказник «Пивиха», дендрологічний парк 
«Устимівський» тощо.  

Щодо антропогенних туристичних ресурсів, то Полтавська 
область налічує понад 140 туристичних об’єктів, зокрема це історико-
культурні об’єкти, музеї, храми, археологічні об’єкти, пам’ятники та 
навіть піраміди. Найцікавішими історико-культурними об’єктами 
Полтавської області можна назвати Архітектурний ансамбль Круглої 
площі, Іванову гору, Краєзнавчий музей ім. В. Кричевського та Музей-
заповідник «Поле Полтавської битви» у м. Полтава; Тріумфальну арку, 
хутір Проні в смт. Диканька, Більське городище у с. Більськ 
Полтавського району, Національний музей-заповідник М.В. Гоголя у 
с. Гоголеве Миргородського, а також піраміди: піраміду Білевича у с. 
Комендантівка Кременчуцького району, піраміду Закревського у с. 
Березова Рудка Лубенського району та піраміду в с. Кіндрівці 
Кременчуцького району. Сьогодні на території Полтавщини існують 
декілька туристичних маршрутів, які повністю чи частково 
розкривають історико-культурний потенціал туристичних ресурсів. 
Найбільше з антропогенних туристичних об’єктів знаходиться у 
великих містах, таких як Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, а 
найбільш багатим на туристичні антропогенні ресурси є Полтавський 
(77) та Миргородський (39) райони, найбільш рідкісними об’єктами 
для туризму в області є піраміди (3), а найбільш поширеними – 
пам’ятки монументального мистецтва (69). 

За даними Держстату у період 2017–2019 років на Полтавщині 
зросла кількість суб’єктів туристичної діяльності з 93 до 150 одиниць, 
що свідчить про збільшення потенційної привабливості туристичного 
регіону. Щодо закладів розміщення, то їх кількість зменшилася з 77 у 
2018 році до 43 у 2020 році. 

Ще одним важливим показником при визначенні 
інфраструктурної складової туристичного потенціалу регіону є 
транспортне сполучення та стан доріг регіону. На території 
Полтавщини добре розвинене транспортне сполучення між великими 
містами, проте до віддалених туристичних об’єктів відсутні доступні 
шляхи у належному стані. Слід зазначити, що автомобільне 
сполучення більш розповсюджене на території області, ніж залізничне, 
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що також ускладнює розвиток збільшення туристичної привабливості 
регіону серед різних туристів з інших регіонів України. 

Полтавська область є конкурентною в плані туризму областю. 
Проте існує ряд проблем, які перешкоджають збільшенню туристичної 
привабливості потенціалу території:недостатня кількість закладів 
харчування та розміщення; мала кількість автомобільних та 
залізничних шляхів належного рівня. Для вирішення наявних проблем 
необхідно вжити таких заходів: 

– Збільшити кількість закладів розміщення та харчування; 
– Розширити та покращити мережу наявних автомобільних 

шляхів; 
– Зберігати існуючі туристичні об’єкти у належному стані; 
– Створити сприятливі умови для збільшення внутрішніх 

суб’єктів туристичної діяльності на території Полтавської області. 
 

Л. Джур 
Науковий керівник старший викладач Недзвецька О. В. 

 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПАМ'ЯТКИ НА СОКАЛЬЩИНІ ЯК 

РЕЗЕРВ ТУРИЗМУ 
 

Норвезьке прислів’я наголошує: «Лише той, хто мандрує, 
відкриває нові шляхи». Мандрівник це турист, а турист – ініціатор 
розвитку територій. Сьогодні туризм це не лише спосіб використання 
вільного часу, це головна галузь економіки багатьох країн, що є 
основним джерелом їхніх прибутків. За чисельністю працівників 
індустрія туризму також стала однією з найбільших у світі – в ній 
зайнято понад 260 млн осіб, тобто кожний 10-й працюючий.  

Ситуація з карантинними обмеженнями через пандемію Covid-
19, це хоч і тривожний час для людей, та неабиякий поштовх для 
розвитку внутрішнього регіонального туризму. Експерти галузі 
туризму визнають, що чимало українців поїхали на місцеві курорти 
значно більше, ніж два роки назад, а другим за популярністю серед 
внутрішніх туристів після морських курортів – Західна Україна, на 
третьому – столичний регіон, на четвертому – локальні туристичні 
цікавинки в інших місцях. За словами Голови Державного агентства 
розвитку туризму Мар’яни Олеськів: «Криза дає нам шанс розвинути 
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внутрішній туризм та нарешті впорядкувати цей хаотичний ринок, 
більша половина якого перебуває в тіні.». 

Для внутрішнього туризму західні регіони України є 
багатогранними. Тут добре функціонують піший туризм, 
велосипедний, автомобільний, водний, рибальський, мисливський 
туризм, верхова їзда та альпінізм. У регіоні розвивається пізнавальний, 
природоохоронний (екотуризм) туризм, культурологічний туризм, 
релігійний, аграрний. Однією з найкращих областей України для 
перспективного розвитку туристично-рекреаційної індустрії є 
Львівщина. Багата та унікальна природа області добре підходить для 
активних видів туризму. Потужний культурний потенціал налічує 
п’яту частину об’єктів архітектурної спадщини України. 

На Львівщині туристів і гостей приваблюють понад чотири 
тисячі пам’яток історії та культури, значна частина яких (понад дві 
тисячі) зосереджена у Львові, а також у містах Жовкві, Белзі, Бібрці, 
Золочеві, Жидачеві, Самборі, Дрогобичі. Особливо привабливими для 
туристів львівського регіону є туристично-екскурсійні подорожі. На 
території області діє понад 50 туристичних маршрутів (замками, 
руїнами замків, збереженими старожитніми монастирсько-храмовими 
комплексами тощо)[1]. Та, нажаль, ресурси деяких регіонів досліджені 
і використані не повністю. Сокальщина є одним із таких регіонів. 

Поселення Сокаль вперше згадується у 1377 р. Район 
розташований на крайній півночі Львівщини та має вигідне 
розташування щодо важливих транспортних шляхів. Сокальський 
район об’єднує разом із сучасними об’єктами історичне минуле та 
спільна культурна спадщина. Серед традиційних українських пам’яток 
на Сокальщині зустрічаються у великій кількості пам’ятки польської 
культури, дещо менше єврейської та німецької. 

Загалом регіон налічує 127 об’єктів культурної спадщини (1 - 
пам’ятка національного значення), з них: 

–  24 пам’ятки історії; 
–  10 пам’яток монументального мистецтва; 
–  31 пам’ятка археології (1 – національного значення); 
–  62 пам’яток архітектури (23 - включені у Державний реєстр 

культурного надбання, 39 - місцевого значення)[1]. 
16 березня 2021 року Львівською обласною радою було 

прийнято рішення про затвердження плану програми «Охорона 
збереження і популяризація історико-культурної спадщини у 
Львівській області на 2021-2025 роки», де у список ввійшли Церква 
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святих безсрібників Косми і Дам'яна (с. Цеблів), Замок-палац 
Потоцьких кін. ХІХ ст. (с. Тартаків). Пам’ятки повинні реставрувати. 

Та є на Сокальщині і недоліки у розвитку туризму. До них 
можна віднести: 

–  незадовільний рівень реклами туризму; 
–  відсутність або низький рівень туристичної інфраструктури; 
–  відсутність оцифрованості об’єктів культурної спадщини а 

інколи і звичайних туристичних вказівників до них; 
–  не завжди хороші транспортні шлахи між об’єктами 

культурної спадщини та рекреаційними територіями.  
27 вересня в центрі Сокаля, в приміщенні краєзнавчого музею 

Просвіти відкрився Туристичний інформаційний центр (ТІЦ). Мета 
проекту – розвиток культурно-пізнавального туризму в Сокальській 
громаді через створення нового культурно-пізнавального маршруту. 
До 15 листопада 2021 року у Сокалі реалізують проєкт "Туристична 
Сокальщина. Галицька перлина: історія, легенди та сакральність" за 
фінансування Українського культурного фонду (УКФ). Довжина 
маршруту і перелік його об’єктів будуть уточнюватись[2]. 

Одже, Сокальщина потенційно конкурентоспроможна 
регіональна одиниця на сучасному туристичному ринку внутрішнього 
туризму. Вона потребує впровадження нових туристичних маршрутів. 
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СУЧАСНІ ФОРМИ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ: 

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Екстремальний туризм – oдин з видiв туристичного 
вiдпoчинку, в тiй чи iншiй мiрi пoв’язaний з ризикoм, він нaлежить дo 
нaйбiльш небезпечних видiв туризму, йoгo метa i пoлягaє в тoму, щoб 
вiдчути небезпеку. Такий вид туризм вимагає не лише хорошої 
фізичної форми, витивалості, сміливості, цілеспрямованості, а в першу 
чергу певного досвіду, навичок та професійної підготовки туристів, 
тому підійде не для кожного. Людей приваблює екстремальний туризм 
можливістю отримати найсильніші емоції, враження та «відчуття 
адреналіну». Туристи, які полюбляють гострі відчуття, чітко 
усвідомлюють, що це є небезпечним для життя, але саме ці відчуття 
примушують повертатись до екстриму знову і знову. 

Екстремальний туризм почав свій розвиток ще на початку ХХ 
століття, коли почався активний розвиток таких його видів як: 
рафтинг; дайвінг; серфінг; стрибки з парашотом; параглайдініг; 
дальтапланеризм; гірськолижний туризм; альпінізм та ін [1]. 

Рiзнoмaїття видiв екстремaльнoгo туризму в нaш чaс прoстo 
зaхoплює. Екстремaльний туризм кoжнoгo рoку все бiльше нaбирaє 
oбертiв у свoєму рoзвитку. Сьогодні найпопулярніші види 
екстремального туризму можна зустріти в будь-якому куточку нашої 
планети: гірськоголижні курорти в Карпатах, Альпах, спуск на 
сноуборді з Ельбруса, сафарі в Африці, рафтинг по річках Іспанії, 
альпінізм в Гімалаях, банджі-джампінг у США, дайвінг у Туреччині, 
скайдайвінг у Дубаї з найвищої вежі у світі Бурдж Халіфа та багато ін. 

Екстримальний туризм поділяється на кілька видів: 
– Повітряні види: політ на параплані, повітряних кулях, 

дальтапланеризм, стрибки з парашутом; 
– Наземні види: -авто, -мото, -вело подорожі, спелеотуризм, 

кінні подорожі, сафарі-тур; 
– Водні види: дайвінг, рафтинг, вейкбординг, серфінг; 
– Гірські види: альпінізм, гірські лижі, сноубординг; 
–  Екзотичні види: космічний туризм, сендбордінг, 

спелестологія [1]. 
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З’являються нові його форми, люди щоразу вигaдують щoсь 
oсoбливе, нoвеньке, aби  привaбити туристiв тa прoстo любителiв 
«гoстрих вiдчуттів». Найсучаснішим видом екстремального туризму є 
політ на земну орбіту, на сьогоднішній день такий політ можуть 
дозволити собі лише одиниці. Компанія SpaceX 16 серпня 2021 року, 
здійснила свій перший туристичний політ в космос. Ракета вийшла на 
орбіту на висоті 575 кілометрів, після чого успішно повернулись на 
Землю. Туристи могли спостерігати Землю через прозорий круглий 
ілюмінатор. Новиною стало те, що туристи провели у космосі 3 дні, в 
той час, як конкуренти через десять хвилин після підйому на орбіту, 
починали спуск. 

Україна має майже безмежний ресурсний потенціал, для 
організації екстремального та активного туризму. Відомо багато регіонів, 
де вже успішно використовується цей потенціал. При правильному 
позиціонуванні розвитку екстремальний туризм буде стимулювати   як 
внутрішніх, так і зовнішніх туристів [2]. Серед розмаїття видів 
екстремального туризму рафтинг – має найбільший попит. Це швидкісний 
спуск гірською річкою на надувному човні. Привабливість рафтингу 
пояснюється тим, що це найбільш безпечний вид активного відпочинку 
для новачків. Гірськолижний туризм є також одним з найпопулярніших 
видів екстремального туризму у світі і найбільш розвинутий в Україні. У 
нас є гірськолижні курорти високого рівня (Буковель, Яблуниця, 
Славське), які приваблюють внутрішніх та іноземних туристів. Уже кілька 
років поступово набирають попит тури у Чорнобильску зону, це – 
похмурий туризм. Одно-дводенна екскурсія по Прип’яті має неабиякий 
ажіотаж серед туристів. Люди приїжджають до нас з усього світу, щоб 
відчути на собі дух історії, побачити світ зони відчуження і відчути 
атмосферу трагедії. 

Отже, екстремальний туризм є одним з перспективних 
напрямів, який постійно розвивається та з’являються нові його форми. 
Порівнюючи Україну із іншими країнами, можна спостерігати, що в 
нас екстремальний туризм є на достатньому рівні, проте є куди 
розвиватись. Туристичні фірми часто під виглядом екстремального 
туру, пропонують тури активного відпочину. Немає спрямованості на 
міжнародний ринок, потрібна активна рекламна позиція України за 
кордоном. Необхідне розширення туристичної інфраструктури та  
створення нових об’єктів [2]. 



101 
 
 

Список використаних джерел: 
1. Бабарицька В. М., Малиновська О. Ю. Менеджмент 

туризму. Туроперейтинг. 2-ге вид., перероб. та доп. К.: Альтерпрес, 
2008. 286 с. 

2. Мангушев Д.В., Соколова В.В., Тимків Н.Я. Перспективи 
розвитку екстремального туризму в Україні // Вісник Одеського 
національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т.21. Вип.5(47). 
С. 32–36. 

 
 
 

С. Карпин 
Науковий керівник – к.е.н., ас. Роїк О. Р. 

 
EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON TOURIST TRAVEL RISK 

AND MANAGEMENT PERCEPTIONS 
 
The world tourism industry is facing the effect of the Covid-19 

pandemic. Tourists’ travel risk and management perceptions are crucial 
matter in their decision to travel destinations during the ongoing uncertainty 
of Covid-19 epidemic. Tourists’ travel risk and management perceptions 
can influence their psychological behaviour for travel to destinations. 
Tourists can view their travel risk and management issues differently due to 
the spread of the existing pandemic. Tourists will avoid visiting destinations 
if they consider it risky. Tourists’ travel risk and management are associated 
with tourism destinations, which is multidimensional where the outcomes 
are uncertain due to the impact of Covid-19. Therefore, it is difficult to 
recognize the common risk and management dimensions for developing a 
theoretical foundation based on the tourists’ risk and management 
perceptions and incorporating their outcomes. However, due to having a 
crucial concept of travel risk during the Covid-19 pandemic, this study has 
paid attention to explore and evaluate the tourists travel risk and 
management perceptions associated with the tourism attractions. 

The Covid-19 pandemic has ruined all the previous narratives on 
development. Lockdowns at the largest scale in human history have 
imposed by governments around the world to control the spread of the 
pandemic. The consequences of this pandemic could change many aspects 
of human life and business including tourism management as almost half of 
the global population adopted restrictions on movement at an unprecedented 

https://www.twirpx.com/file/201382/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_5_8


102 
 
 

scale. The impact of the novel Covid-19 pandemic is expected to have 
antagonistic results on the tourism sector, and the economy worldwide. The 
economic estimations are foreseeing diminished financial development and 
showing negative attitudes to residents from countries most intensely 
affected by the Covid-19 pandemic. The Covid-19 pandemic started at 
Wuhan in China in December 2019 and other countries in February 2020. It 
has various effects and countries around the world are looking for a 
sustainable development approach to mitigate its negative impact. The 
pandemic is calamitous for recovering the economy of every country, 
nonexistent the travel industry, and social angles including long-term health 
issues in those affected by the infection and losses the friends and family. 
The effect of Covid-19 has mental effects and it appears to be essential to 
identify them appropriately and address these issues to directly control the 
spread of infection. 

Societal wellbeing or safety measures through lockdowns can 
control the spreading of infections. However, when such safety measures 
are excessively strict, they can have negative impacts on developing the 
tourism industry, interruption of economic development, and increase the 
unemployment rate. It is reported that the business world today is directly or 
indirectly impacted by different external factors such as financial, 
sociocultural, global, political, and technological. The changes in these 
factors lead to a change in business performance in industry in the region-
specific or worldwide. The world is aware of the Covid-19 pandemic and its 
social outcomes remain ambiguous. Although China, the United States and 
other developed countries have produced vaccines and started vaccination, 
most of the developing countries are struggling for getting the vaccine for 
protection against the outbreak of the Covid-19 epidemic. There is a lack of 
healthcare safety and security in many countries regarding handling Covid-
19 patients, lack of doctors, a lacuna of vaccine, and testing facility. Covid-
19 is a global phenomenon, and it may appear soon as an established 
external factor in curricula on strategic management for business 
performance and emerging tourism marketing. 

Other factors are mostly controllable by social frameworks, and 
individuals. Pandemics are generally uncontrollable because they appear 
suddenly everywhere. The travel and tourism sector are particularly 
motivated by changes in external factors and given the idea of political and 
financial systems. The travel industry involves various sectors and 
contributes to these areas’ advancement and the global value of tourism 
management. The effect of the Covid-19 pandemic on the tourism 
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destination, tourists’ behaviour, and their preference is irrespective of 
district or nationality. The earlier studies have confined the connection 
between pandemic and tourism regarding risk. Few studies analyzed the 
tourism restrictions on the spread of the Covid-19 pandemic and explained 
how destinations decided to react to a pandemic. Travel and tourism are one 
of the largest industries all over the world, however, despite this industry, 
the hospitality and tourism industry is currently highly sensitive to 
significant shocks (e.g. Covid-19 pandemic). It is crucial to investigate how 
the tourism industry will recover from the effect of the Covid-19 pandemic. 

The rapid transmission and high mortality rate of the Covid-19 
pandemic lead to the scientific community monitoring its spread of 
infection. The pandemic encourages the continuation of social quarantine 
and adverse financial effects. The clinicians and researchers have expressed 
their concerns about the negative effects of the Covid-19 epidemic on the 
health of people and behaviours. Recently a few studies discussed Covid-19 
from healthcare perspectives. Some studies focus on the risk management of 
the Covid-19 pandemic. Some researchers focus on the travel and tourism 
crisis while others proposed the necessary procedures that prevent potential 
biosecurity threats because of worldwide pandemic outbreaks. There is a 
study that focused on the Covid-19 pandemic and its effect on Chinese 
residents’ lifestyle and travel, which leads to enlightening long-term patterns 
of behaviour and tourism destination. A few countries have made explicit 
strides in suspending their visa on arrival strategy and initiating strict travel 
bans to control the spread of the pandemic. Another research study reported 
that the Covid-19 epidemic has carried economic collapse to Singapore, Bali, 
Barcelona, Rome, and other counties that were once tourists’ attractions. The 
effects of this outbreak on the travel and tourism industry in the world have 
been extremely debated by industry practitioners, the tourism department of 
the government, and the academic community. 

Most of the countries all over the world are decided to close their 
borders and postpone their airline’s services due to the Covid-19 pandemic. 
United Nations World Tourism Organization reported that there is a global 
crisis in the tourism industry and Covid-19 is responsible for a decline of 
international tourist arrivals that estimate the losses of US$300–450 billion. 
This is surprisingly more terrible than the effect of SARS in 2003. The 
Covid-19 pandemic has affected many countries and the global tourism 
industry faces terrible situations in which business has been closed, lives 
have been lost, and people are on high alert for social safety. The earlier 
studies indicate that the academic community timely provides research for 
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everyone’s benefit over the healthcare, sociologies, and hard science. 
Concerning this research, the existing study aims to investigate the social 
impact of the Covid-19 epidemic on tourism destination and tourists’ 
behaviours as well as their preferences during this pandemic. This 
investigation likewise explains how global travel and hospitality practices 
are probably going to change because of the pandemic. This study depends 
on the synthesis of early literature and sources of published news and 
reports related to tourism management, marketing, healthcare, and tourist 
behaviour. Based on these, the study draws a conceptual model for 
empirical assessment. For the post-Covid-19 and business recovery, these 
insights will assist tourism operators, managers, marketers, and industry 
practitioners tailor their tourism products and services. 

The impact of Covid-19 epidemic is greatly affected tourists’ 
travel risk and management perception. Researchers suggested the 
practitioners for exploring the tourists’ travel behaviour towards tourism 
destinations. The discussion of existing literature evidence that there is no 
empirical examination that focuses on the impact of Covid-19 pandemic on 
tourists’ travel risk and management perception. Thus, we propose the 
hypothesis: 

H1. The fear of Covid-19 pandemic affects the tourists’ travel risk 
and management perception. 

H2. Tourists’ travel risk and management perception have a 
significant impact on risk management. 

H3. Tourists’ travel risk and management perception have a 
significant relationship with service delivery. 

H4. Tourists’ travel risk and management perception are positively 
related to travel pattern. 

H5. Tourists’ travel risk and management perception have a 
significant influence on distribution channels. 

H6. Tourists’ travel risk and management perception have a 
significant impact on the avoidance of overpopulated destinations during 
Covid-19 pandemic. 

H7. Tourists’ travel risk and management perception have a 
significant impact on destinations’ hygiene and safety. 

Based on the existing theoretical and empirical assessment, this 
study proposes a conceptual model (Fig 1). 
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Fig 1. Conceptual framework 
 
Tourists’ travel risk and management perceptions and their impacts 

on the tourism market or society (e.g. risk management perception, service 
delivery, transportation patterns, distribution Channels, avoidance of 
overpopulated destinations, hygiene and safety), need a top to bottom 
investigation to empower the tourism industry experts, and policymakers to 
build up a more adjusted industry. Tourists’ travel risk and management 
perceptions in the tourism industry will likewise prompt the development of 
new tourism markets that academics and tourism operators can investigate 
together. The findings of the existing empirical study are likely to shape 
theories on tourists’ travel risk and management perceptions, tourists’ 
behaviour, marketing and management, both in the travel and tourism 
industry explicitly and in more extensive fields in general. The spread of 
Covid-19 flare-up has carried critical effects on society and industry. The 
travel and tourism policymakers and academicians should consider this 
pandemic tragedy and how it will advise tourism industry practices. The 
potential tourists concern about how they travel to destinations; thus, 
tourism practitioners should consider the strategies that mitigate the spread 
of a pandemic, public health crisis, and ponder a plan that carries positive 
changes to the travel industry following this pandemic. 
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ДОСВІД PET-FRIENDLY ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ  

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

Туристична індустрія стрімко розвивається та надає все 
більше можливостей для здійснення подорожі. Актуальним питанням 
зараз є якість та безпечність перевезення домашніх тварин під час 
подорожі. Тварин потрібно забезпечити гарними умовами, адже згідно 
статистичних даних, 9 з 10 родин вважають собак та котів частиною 
сім’ї. Згідно даних опитування Американської Асоціації тварин, 
близько 68% американських домогосподарств та 85 мільйонів сімей є 
власниками тварин та більше 50% з них мають намір взяти своїх 
домашніх улюбленців з собою у подорож цього року (2020). Асоціація 
туризму США повідомляє, що 37% сімей подорожують з 
чотириногими друзями. Це збільшення на 18% за останнє десятиліття. 
Відомо що, 42% власників віком від 55 до 64 років беруть своїх 
чотириногих друзів у подорожі. Baby Boomers частіше роблять це, ніж 
молодші покоління. Це зумовило розвиток руху pet-friendly [4].  

Pet-friendly означає, що місце, заклад чи організація надають 
можливість залишатись та подорожувати з тваринами, разом з тим 
надаючи відповідні послуги. Відомо, що найпопулярнішою твариною, 
яку беруть з собою у подорож люди всього світу, є собака, з 58% серед 
усіх улюбленців. На другому місці – коти, близько 22%. Домашні 
птахи йдуть третіми, випереджаючи коней, малих ссавців та інших 
тварин[3]. 

В Україні подорожувати з тваринами можна як і 
авіатранспортом, так і залізничним [2], а ще метро. Є можливість 
обрати авіакомпанію, що дозволяє перевезення тварин на борту 
(більшість компаній дозволяють перевозити лише котів і собак). В 
Україні цю можливість мають МАУ, SkyUp, Turkish Airlines, Lufthansa. 
У лоукостах не можна перевозити тварин [1]. 

У 2019 році загалом 404 556 тварин перевезли авіакомпанії, 
відсоток отримання травм або смерті дорівнював 0,47 на 10 000 
тварин, що перевозяться. У 2018 році було перевезено 424,621 
тварину, з відсотком 0,40 інцидентів на 10 000 тварин, що 
перевозяться. 
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Можна запропонувати декілька варіантів розв’язання цієї 
проблеми. По-перше, сьогодні компанії розробляють нові комфортніші 
умови для перевезення тварин. Наприклад, компанія Delta Air Lines 
розробила контейнер CarePod. Вбудований GPS-трекер дозволяє 
господарю відстежити, де саме перебуває тварина, а надійне закриття 
контейнера забезпечують індикатори блокування. І важливим є колір, 
в який пофарбовано контейнер (яскраво-рожевий, наприклад). Це 
стане відмінною прикметою і при необхідності допоможе швидко 
знайти контейнер у вантажному відсіку. По-друге, можна запускати 
чартерні рейси для перевезення тварин. Вони є дорогими, але мають 
багато переваг, зокрема комфорт: домашні тварини подорожують у 
кабіні літака з їх власником. Також це гарантує менш травматичний 
досвід подорожей – домашні тварини відчувають себе більш 
розслабленими. На відміну від комерційних літаків, немає обмеження 
за кількістю польотів у будь-який час року. Та звичайно спокій – 
власникам не доведеться турбуватися про залишених домашніх тварин 
у вантажі.  

Отже, pet-friendly – важлива і дуже актуальна концепція зараз. 
Проте Україні бракує досвіду відповідних компаній, який слід 
переймати з-за кордону, де існують успішні практики pet-friendly 
туризму. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕШН-ТУРИЗМУ  

 
Фешн (fashion) туризм – порівняно молодий напрямок 

туризму, під час якого туристи здійснюють подорожі до інших міст та 
країн з метою відвідування модного показу, знайомства з індустрією 
моди країни перебування, виконання покупок у місцевих магазинах, 
проведення часу в торгово-розважальних комплексах, у супроводі 
професійного стиліста чи шопера. Як правило, fashion тури 
поєднуються з пізнавальними подорожами та відносяться до 
культурно-пізнавального туризму. 

Як правило, fashion-тури поєднуються з пізнавальними 
подорожами та відносяться до культурно-пізнавального туризму. 

Каталізатором попиту на fashion-тури є стан та рівень 
розвитку індустрії моди кожної країни. Стан індустрії моди і те, що з 
нею пов’язано є туристичним потенціалом. Індустрія моди (fashion 
industry) – сектор сфери послуг, зайнятий формуванням у покупців 
образу «модної» продукції, її виробництвом та реалізацією. 
Основними галузями, включеними у процес модної індустрії 
(економіки моди) у вузькому значенні слова, вважаються текстильна, 
парфумерна та перукарня промисловість, модельний бізнес. 

Компанії, що займаються виробництвом, продажем та 
обслуговуванням модної продукції, є гігантською індустрією, що дає 
багатомільярдні доходи, але й потребує значних інвестицій. За 
деякими оцінками, з початку 2000-х років індустрія моди займає 5-е 
місце серед найбільш капіталомістких галузей сучасної економіки. 
Наприклад, в економіці Франції частка моди є більшою ніж 
автомобільної та авіаційної галузей. Щорічний обіг коштів fashion-
індустрії оцінюється в 150 млрд. євро. Тому однією з найважливіших 
подій країни є тиждень моди, який за популярністю стоїть нарівні з 
економічним форумом. Тому Paris Fashion Week (PFW) – це важлива 
подія для Франції. Його проведення приносить близько 1,2 млрд. євро 
на рік: 440 млн. євро – це оборот самого заходу та 725 млн. – доходи 
місцевого бізнесу під час його проведення. 

Париж, Мілан, Лондон, Нью-Йорк – світові столиці fashion-
індустрії, в яких знамениті дизайнери двічі на рік демонструють свої 
нові колекції, та де знаходяться головні офіси їхніх брендів.  
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Париж – місто легендарних брендів таких як: Chanel, Christian 
Dior, Lanvin, Celine, Chloe та Saint Laurent. Тільки тут, вибігши за 
круассаном, можна зустріти Карла Лагерфельда, Каріна Ройтфельда 
або Наталю Водянову. У Парижі створювали свої найкращі роботи 
Жан-Поль Готьє, Коко Шанель, Луї Вюіттон, П’єр Карден, Юбер 
Жіванші та Емануель Унгаро. У французькій столиці проводяться 
виставки, шоу-руми, включаючи Maison&Objet, Paris Nord-Villepinte, 
Veronese, Promemoria.  

Мілан – визнаний центр італійського дизайну та моди. Тут 
відбуваються головні події індустрії: виставки Pitti Uomo, Design Week 
(Salone Del Mobile), Homi Milano, Mipap, Milano Auto Classica, Smau, 
Milano Hobby Show, тижні високої моди (Milano Moda Donna). Кілька 
разів на рік сюди з’їжджаються it-персони, блогери, баєри та модні 
редактори. Тут знаходяться виробництва та головні офіси італійських 
брендів Fendi, Gucci, Prada, Miu Miu, Valentino. Успіх італійської моди 
став вінцем довгої історії, яка йшла в ногу з розвитком суспільства та 
культури: від перших кроків у 50-тих роках, до сучасних тенденцій, 
пройшовши через гламур кінематографу та чуттєвість великих актрис, 
що залишилися зачарованими made in Italy. Італійські модні марки 
виробляють не тільки одяг, але також і взуття, сумки, аксесуари та 
парфуми. Італійські модні будинки виросли в справжні 
мультинаціональні корпорації світу розкоші. На сьогоднішній день 
лідируючі місця у світі займають легендарні марки Made in Italy: 
Prada, Armani, Versace, Cavalli, Dolce&Gabbana, Ferrè, Gucci, Tod's, 
Valentino, Trussardi, Missoni, Biagiotti, Moschino, Rocco Barocco, Sergio 
Ros. Під час тижня моди новинки демонструються на попередніх 
показах на подіумах у блискучому обрамленні світського Мілана 
(Milano), визнаного міжнародного центру Made in Italy, у так званому 
«Чотирикутнику моди» (Quadrilatero della Moda): вулиця 
Монтенаполеоне (via Montena) Манцоні (via Manzoni), вулиця Сант-
Андреа (via Sant' Andrea), вулиця Делла-Спіга (via della Spiga). У Римі 
(Roma) тиждень високої моди має назву Альта Рома (AltaRoma). Але 
навіть тут, у столиці розкоші на відстані витягнутої руки численні 
бутіки розкидані в районі площі Іспанії (piazza di Spagna), Трініта-де-
Монті (Trinità dei Monti) та вулиці дель-Корсо (via del Corso). Fashion-
життя вирує і в невеликих містах, яскравим прикладом можна назвати 
Італію, де модне виробництво зосереджене у Флоренції. 

Не менше значення має Флоренція (Firenze), ще одна столиця 
моди, особливо в області шкіргалантереї, взуття та аксесуарів. Саме 
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тут щорічно проходить «Пітті іммаджіне» («Pitti immagine»), одна з 
найважливіших подій у світі чоловічої моди. В інших містах, таких як 
Венеція (Venezia), Неаполь (Napoli) та Генуя (Genova), крім магазинів 
великих італійських марок, є також невеликі кустарні бутіки, які 
зберегли старовинні традиції. Серед них бутік Marinella у Неаполі 
(Napoli), знаменитий своїми краватками, та Finollo у Генуї (Genova), 
який славиться своїми сорочками. Багато бутіків високого класу 
розташовані у курортних зонах, таких як Портофіно (Portofino), Форте-
деі-Мармі (Forte dei Marmi), Позітано (Positano), Капрі (Capri), 
Таорміна (Taormina), Порто-Черво (Porto Cervo)), або на гірських 
курортах, таких як Кортіна-д’Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), Курмайор 
(Courmayer), Червінія (Cervinia), Мадонна-ді-Кампільо (Madonna di 
Campiglio), які завжди славилися своїми елегантними магазинами. 
Бутіки найвідоміших марок або новомодних стилістів, великі магазини 
найзнаменитіших модних будинків (часто вони самі по собі є 
видовищем, яке неможливо пропустити, повні шарму маленькі 
магазинчики: міста є суцільним захоплюючим атракціоном. А покупки 
стають ще приємнішими від усвідомлення того, що вони відбуваються 
в унікальному та чудовому обрамленні міст мистецтв (città d'arte), 
центрів спадщини ЮНЕСКО (patrimonio Unesco) та старовинних міст 
незрівнянного художнього та історичного значення, якими Італія 
славиться у всьому світі. 

Лондон – міжнародне місто зі своїм індивідуальним стилем. 
Саме в Лондоні на вершину fashion-олімпу зійшли Стелла Маккартні, 
Олександр Маккуїн та Вів’єн Вествуд. У Лондоні постійно 
проводяться модні заходи: Pure London, Scoop International Fashion 
Show та London Fashion Week, де понад 200 найкращих британських 
дизайнерів представляють одяг та аксесуари, які стають трендами 
майбутнього сезону. 

На п’ятому місці в переліку модних міст завдяки своїм 
сильним брендам білизни і маркам, що виробляють купальники 
знаходиться Барселона. 

Головною столицею моди останнім часом став Нью-Йорк, 
який заслужив звання головної світової столиці моди завдяки його 
дисциплінованому, систематичному та креативному підходу до цієї 
індустрії. Перший в історії тиждень моди був проведений у 1943 році 
саме в Нью-Йорку. Головною метою було надання альтернативної 
пропозиції окрім французької продукції під час Другої світової війни 
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(так як кордони були закриті, подорожі до Парижу були 
неможливими). 

Азіатський сегмент представлений містами Токіо, Сінгапур, 
Гонконг та Шанхай, для якого Valentino створив свою червону 
колекцію. 

Фешн-туризм – це альтернативний вид туризму, який полягає 
у задоволенні потреб туриста у покупці брендових речей, участі в 
модному житті міста. Даний вид туризму поєднує такі форми як: 
культурний, творчий та шопінг туризм.  

Тижні моди – найважливіші івенти даного виду туризму. 
Світові центри моди, які диктують тенденції, підвищують обізнаність 
населення про фешн життя і це мотивує туристів відвідати найбільші 
центри модного життя. Проведення фешн-івентів, створює позитивний 
імідж містам для залучення потенційних туристів. Світові центри 
моди, що проводять найгучніші тижні моди, давно зарекомендували 
себе на міжнародному ринку і зараз приваблюють багато туристів.  

З метою проведення шоп-турів створено цілу інфраструктуру 
обслуговування туристів за кордоном. Як правило, за 10% комісію від 
фабрик, магазинів або оптових центрів (наприклад, Chic Outlet 
Shopping) агенти обслуговують туристів (транспортні послуги, 
переведення, далі за списком) за невисоку суму або зовсім 
безкоштовно. Нині до fashion-турів туроператори включають такі 
послуги як: відвідування Тижнів моди; шопінг у брендових магазинах; 
шопінг на «блошиних ринках»; супровід професійних шоперів; 
майстер-класи від стилістів;відвідування модельних агентств; 
відвідування музеїв сучасного мистецтва;інтерактивні фотосесії; 
вечеря в іміджному ресторанні та багато іншого. 

Останнім часом під час подорожей відвідувачі все частіше 
розглядають покупки як спосіб відчути місцеву культуру за допомогою 
взаємодії з місцевими продуктами. У шопінг-туризмі існує тенденція, що 
споживачі з країн, що розвиваються, планують свої подорожі відповідно 
до того, де найвигідніші бренди можна придбати дешевше. 

Українська модна індустрія теж займає певне місце у світі 
моди. Поступово відбувається упевнена експансія українських 
дизайнерів на міжнародний ринок. Українськими прізвищами 
рясніють списки учасників найкращих проектів глобальної моди, 
переможців в найрейтинговіших конкурсах, топ-переліків, створених 
найреспектабельнішими ресурсами. Ці прізвища відомі й 
найвибагливішим покупцям – зіркам, інфлюенсерам і публічним 
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особам на кшталт Мадонни, Кім Кардаш’ян та Белли Гадід, які з 
задоволенням обирають одяг від українських дизайнерів. В Україні 
порівняно небагато дизайнерів, але невелика їх кількість сповна 
компенсується стильовою різноманітністю. Українська мода вмістила 
по одному представнику кожного з актуальних стилей, напрямів і 
способів рітейлу. Набирають обертів і з кожним роком приваблюють 
все більшу кількість відвідувачів тижні моди, які проводяться в Києві, 
Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. 

В Україні відбуваються цікаві події в індустрії моди. Першим 
тижнем pret-a-porter у Східній Європі став Український тиждень моди 
(Ukrainian Fashion Week) (UFW), заснований у 1997 році. Він повністю 
відповідає всім стандартам проведення тижнів моди та проходить двічі 
на рік (у лютому та вересні), збираючи при цьому понад 60 різних 
брендів. Серед резидентів тижня моди – ARTEM KLIMCHUK, 
GASANOVA, FROLOV, Ksenia Schnaider, Lake Studio, Litkovska, Nadya 
Dzyak, POUSTOVIT, COAT by Katya Silchenko. 

Проєктом міжнародного формату, що проводиться за 
стандартами світових тижнів моди ready-to-wear.Lviv Fashion Week / 
Львівський Тиждень Моди – Lviv Fashion Week орієнтований на 
створення можливостей економічного розвитку для українських 
брендів ready-to-wear, підтримку молодих дизайнерів. Львівський 
Тиждень Моди проводиться у Львові з 2008 двічі на рік, навесні та 
восени. Сьогодні це одна з наймасштабніших модних подій в Східній 
Європі, яка щосезону приймає понад 12 000 відвідувачів і значну 
кількість міжнародних гостей. 

Odessa Fashion Week з 2015 року двічі на рік представляє 
колекції pret-a-porter та de-luxe майбутнього сезону відомих 
українських та зарубіжних дизайнерів. 

Kharkiv Fashion є одним із ключових проектів у стратегії 
просування іміджу Харкова, харківських дизайнерів та виробників 
одягу, в Україні та світі. 

Мода – це багатокультурний феномен. Це індустрія, в якій 
працює велика кількість різних людей з усієї земної кулі, які вносять в 
неї свою непередбачувану енергію та життєву активність. Тому fashion 
туризм має величезний потенціал та великі перспективи. Його 
популярність зростає кожним роком. Розвиток модної індустрії та 
проведення масштабних модних форумів формують потенціал для 
розвитку фешн-туризму і в Україні. 
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С. Марикот 
Науковий керівник – к.е.н., ас. Роїк О.Р. 

 
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Забезпечення конкурентспроможності продукції українських 
туристичних підприємств та економіки України в цілому неможливе 
без переведення країни на шлях інноваційного розвитку, шлях 
активного поглиблення знань та забезпечення їх ефективного 
перетворення в наукоємну продукцію, технологію, нові інноваційні 
товари та послуги. 

Успішне досягнення визначеної мети неможливе без управління 
інноваційним розвитком туристичних підприємств, метою яких є 
забезпечення стрімкого зростання рівня конкурентоспроможності 
продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках, ефективного 
входження в систему обміну знань і технологічних ідей, мережеві 
інтеграційні структури з метою збалансування вхідного та вихідного 
потоків знань і технологій, отримання додаткового доходу від 
комерціалізації знань та об’єктів інтелектуальної власності. У перебігу 
управління інноваційно-технологічним розвитком мають бути визначені 
й досягнуті інноваційні бізнесметрики – система показників, що 
частково та узагальнено оцінюють стан та рівень інноваційності, 
дозволяють ідентифікувати невирішені проблеми (слабкі місця, 
перешкоди) досягнення цільової мети – перетворення в інноваційно-
орієнтоване підприємство, спроможне забезпечувати випуск 
конкурентоспроможної продукції (товарів, робіт, послуг) не тільки на 
вітчизняному, а й на світових ринках, а отже, і підтримувати високу 
ефективність свого господарювання. 

Критично проаналізувавши наявні пропозиції та міркування 
щодо сутності поняття «інноваційність», можуть бути визначені такі 
змістовні характеристики, що йому властиві: 1) поняття 
«інноваційність» є похідним від поняття «інновація», тобто 
обумовлюється його сутністю, змістом та результатами інноваційної 
діяльності; 2) носієм інноваційності можуть бути різноманітні 
суб’єкти, які є учасниками інноваційних процесів, а також об’єкти, що 
є результатами інноваційної діяльності; 3) інноваційність як 
економічна категорія віддзеркалює систему відносин між носієм 
інноваційності та зовнішнім середовищем щодо наявності ознак, які 
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характеризують передумови та (або) результати інноваційної 
діяльності; 4) інноваційність є багатоаспектним поняттям, яке об’єднує 
досить велику низку різноманітних параметрів носія інноваційності, 
що пов’язані з його готовністю до здійснення та (або) отриманими 
(наявними) результатами інноваційної діяльності; 5) забезпечення 
високого рівня інноваційності є фундаментальною цінністю і 
стратегічним завданням будь-якої соціально-економічної системи, яка 
прагне до свого розвитку та конкурентоспроможності.  

Таким чином, інноваційність підприємства – це важлива 
соціально-економічна характеристика, фундація та інтенція теорії 
фірми й сучасної парадигми менеджменту, системне багатоаспектне 
комплексне поняття, що характеризує спроможність підприємства до 
забезпечення інноваційного розвитку в результаті здійснення 
управлінських зусиль із трансформації інноваційного потенціалу в 
результати інноваційної діяльності. Інноваційність може та повинна 
бути об’єктом управління, у тому числі оцінювання, діагностування, 
моніторингу. Проведення оцінювання та налагодження моніторингу 
інноваційності є актуальним практичним завданням щодо кожного 
носія інноваційності, оскільки є основою для прийняття адекватних 
управлінських рішень та необхідною передумовою забезпечення 
високого рівня інноваційності. Інноваційність як показник оцінювання 
належить до комплексних інтегральних показників, таких як 
конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість, життєздатність, 
кредитоспроможність тощо.  

Рівень інноваційності – це інтегральний оцінний показник, що 
характеризує ступінь (міру) інноваційності підприємства. Базуючись 
на викладеному розумінні, існуючі пропозиції до визначення рівня 
інноваційності підприємства, викладені в працях Хацкевич Г.А. та 
Опекун Е.В., Хомутського Д., Садкова В.Г., Машегова П.Н., Збінякова 
Є.А., Шешегова С.В., Абібуллаєва М.С., Бикова В.А. та Круглова М.Г., 
Яковенко Є.В. і повинні бути критично осмислені для формування 
цілісної системи показників – індикаторів стану та рівня 
інноваційності, а також методичних засад формування інтегрального 
оцінного показника. 

Як бачимо з наведеного переліку, відсутність статистичної 
звітності не може бути перешкодою до оцінювання інноваційності. Для 
проведення оцінювання в такому випадку доцільно використовувати 
показники, які не безпосередньо, а опосередковано віддзеркалюють 
передумови та результати інноваційної діяльності підприємства. Таким 



115 
 
 

чином, наявні пропозиції є дуже різноманітними: передбачають різні 
підходи до формування інтегральної оцінки на базі як кількісних, так і 
якісних показників (характеристик); як таких, що віддзеркалюють 
статистичну звітність, зокрема спеціалізовану, так і таких, що можуть 
бути об’єктами управлінського обліку, анкетного опитування тощо. 
Узагальнюючи вищезазначених, система показників інноваційності, на 
думку автора, повинна складатися з 2 підсистем (груп показників): 1) 
показників публічного (зовнішнього, експрес) оцінювання; 2) показників 
внутрішнього (фундаментального) оцінювання інноваційності. Показники 
першої групи розраховуються на основі даних, діючих в Україні форм 
статистичної звітності та спеціалізованих обстежень підприємств, та 
призначені для оцінювання публічного індексу інноваційності. 
Інтерпретація публічного інтегрального показника інноваційності може 
передбачати порівняння з іншими підприємствами та (або) 
середньогалузевими значеннями. Для визначення еталонного значення 
може використовуватися середнє або максимальне значення щодо 
сукупності підприємств, які оцінюються, наприклад, галузь (вид 
економічної діяльності) або певна вибірка підприємств-аналогів чи 
конкурентів. Показники другої групи є інформаційною базою для 
обчислення внутрішнього інтегрального показника інноваційності з 
метою поглиблення висновків та розроблення відповідних управлінських 
рішень. Інтерпретація рівня інноваційності проводиться виходячи з його 
рівня, динаміки чи ступеня досягнення цільових (еталонних, планових) 
значень окремих оцінних показників. 

У 2015 році принципових змін у переліку та змісті форм 
статистичних спостережень не відбулося. На цей час підприємства 
складають та здають до органів статистики такі форми звітності, як: 
№1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної активності 
промислового підприємства», ф.1-технологія «Звіт про створення та 
використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної 
власності», №1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій на підприємствах», а також 1 раз на 2 роки 
беруть участь у статистичному обстеженні №ІНН (одноразова) 
«Обстеження інноваційної діяльності підприємства». Як додаткова 
може використовуватися інформація, що міститься у формах 
фінансової звітності, зокрема: ф. 2 «Звіт про фінансові результати» , 
ф. 5 «Примітки до фінансової звітності». Необхідно зазначити, що у 
звичному для України форматі звітності (цифрова інформація, грошові 
одиниці виміру) складається частково лише ф. №1-інновація. Решта 
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форм звітності та обстежень містять перелік питань, на які 
підприємства повинні дати відповіді, підтверджуючи залучення до 
певної форми інноваційної діяльності, характеризуючи інноваційну 
продукцію, процеси чи джерело фінансування. У багатьох випадках 
результатом збору та обробки є інформація про певні кількісні, але не 
вартістні характеристики, наприклад, кількість видів інноваційної 
продукції, бізнеспроцесів, технологій тощо. Такий незвичний формат 
збору інформації обумовлює обмежені можливості її використання, 
специфічні розрахункові та аналітичні показники, які можуть 
використовуватися. Основний тип розрахункових показників – 
кількість відповідних об’єктів обліку та звітності: технологій, зразків, 
раціоналізаторів тощо, або кількість позитивних чи негативних 
відповідей на відповідні питання. Як наслідок, у статистичних 
збірниках та доповідях просто наводиться відповідна інформація (у 
статиці та динаміці) та не використовуються будь-які спеціальні 
аналітичні показники, що можуть бути побудовані на її основі. 

Необхідно підкреслити, що запропоновані коефіцієнти, що 
характеризують передумови та наслідки інноваційності, являють 
собою чисельну інтерпретацію відповіді на певне запитання 
статистичного спостереження та набувають значення «0» – негативна 
відповідь або «1» – позитивна відповідь. Оцінюючи певну сукупність 
підприємств (наприклад, галузі), значення коефіцієнтів знаходиться в 
діапазоні від 0 до 1 та характеризує частку підприємств, що дали 
позитивну відповідь, у загальній кількості підприємств, що брали 
участь в опитуванні та (або) здали звітність. Оскільки всі 
запропоновані показники знаходиться в діапазоні від 0 до 1, 
нормування їх значень не здійснюється, що спрощує процедуру 
обрахування інтегрального показника інноваційності. Зведення 
запропонованого переліку аналітичних показників до інтегрального 
показника інноваційності пропонується здійснювати на принципах 
адитивного згортання, оскільки є усі підстави вважати, що кожна 
складова лінійно й адитивно впливає на оцінювання рівня 
інноваційності. Вибір адитивного згортання обумовлюється також 
тим, що цей вид згортання більш чутливий до низьких значень 
базисних показників: близьке до нуля значення одного з них фактично 
може нівелювати вплив інших показників, що погіршує 
диференціюючи здатність інтегрального показника. Значення 
інтегрального показника в такому випадку також будуть мати діапазон 
[0; 1], що полегшує процедуру кількісної чи лінгвістичної 
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інтерпретації інтегрального показника. Оскільки запропоновані 
показники мають різну значущість, пропонується варіант адитивного 
середньозваженого згортання. Коефіцієнти значущості окремих 
оцінних показників повинні бути оцінені спеціально сформованою 
групою експертів. Розрахований таким чином інтегральний показник 
інноваційності може в подальшому використовуватися для 
динамічного (аналіз змін у динаміці) та порівняльного аналізів 
(порівняння з відповідним показником інших підприємств або 
середнім значенням показника за певною сукупністю підприємств). 
Чим ближчим до одиниці є значення інтегрального показника, тим 
більш високий рівень інноваційності має підприємство, яке 
оцінюється. Позитивної оцінки заслуговує зростання рівня 
інноваційності, негативної – його зниження. 

Оцінювання інтегрального показника інноваційності, на наш 
погляд, може зацікавити різні групи стейкхолдерів туристичних 
підприємств. Запропоновані підходи можуть бути покладені в основу 
формування рейтингу інноваційності для визначення лідерів 
інноваційного розвитку туристичних підприємств та врахування цієї 
характеристики у процесі визначення інших інтегральних оцінок 
(наприклад, конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості).  

Значення та динаміка інтегрального рівня інноваційності повинні 
враховуватися у процесі прийняття різноманітних управлінських рішень 
на рівні підприємства, зокрема: розробленняі (коригуванні) інноваційної 
стратегії чи тактики, розробленні плану інноваційно-технологічного 
розвитку та моніторингу його виконання тощо.  

Визначені методичні засади оцінювання рівня інноваційності 
можуть використовуватися і для проведення фундаментального 
(внутрішнього) оцінювання інноваційності на основі самостійно 
сформованої системи показників, які характеризують передумови та 
прояви інноваційності підприємства, його окремих структурних 
підрозділів, працівників тощо. 
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ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНДИНГ  

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ 
 

У зв’язку з глобалізацією та швидким прогресом у 
технологіях, підприємства можуть конкурувати між собою, 
знаходячись навіть на різних континентах. Тому набуває значення 
концепція бренду, його впізнаваність серед потенційних користувачів. 
За визначенням Американської асоціації маркетингу, брендинг – це 
ім’я, термін, знак, символ, дизайн або поєднання всього того, що 
визначає та ідентифікує продукт або відрізняє його від тих, що 
виробляються у конкурентів. У сучасному світі брендинг є важливою 
складовою не лише розвитку підприємств, але й для туристичних 
дестинацій. 

Для національних природних парків (НПП) створення власного 
бренду також є важливою складовою розвитку власної діяльності та може 
використовуватись як інструмент привертання уваги відвідувачів до 
існуючих проблем, наприклад, зникнення рідкісних видів тварин та 
рослин не лише в конкретному парку, але й загалом у певному регіоні чи 
у всьому світі[5]. Логотипи парків повинні підкреслювати різноманіття 
ландшафтів, флори та фауни та інші особливості парку, щоб виділяти 
конкретний НПП на фоні інших. Наприклад, логотип Служби 
національних парків США має вигляд наконечника стріли, що означає 
історичні та археологічні скарби НПП США. У брендбуці Служби також 
описані фірмові шрифти, які вона використовує, кольорова гамма, 
зображені приклади використання айдентики на візитках, одязі, 
транспорті, тощо. 

23 червня 2021 року було представлено Брендбук Природно-
заповідного фонду України (ПЗФУ)[1]. Він містить логотип природно-
заповідного фонду України, логотипи природних і біосферних 
заповідників та національних природних парків, кольорову палітру, 
приклади використання на одязі, транспорті і т.д., а також презентацій. 
Логотип ПЗФУ містить чотири знаки, які характеризують: листяні 
дерева, хвойні дерева, водойми та ландшафти, знак оклику. Також 
створено сайт ПЗФУ, який містить корисну інформацію про парки та 
заповідники України, про діяльність ПЗФ, статті про природу, тощо 
[3]. Є три основні цілі даного проекту: цілісний візуальний образ, що 
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репрезентує ПЗФ як державну структуру, яка добре працює та виконує 
покладені на неї виклики, довіра до ПЗФ; чітка комунікація правил 
поведінки, що може бути легко поширена та масштабована, єдність 
стилістики, що викликає довіру та є зрозумілою для всіх;зрозуміла та 
чітка комунікація, що надихає купити квиток, дотримуватись правил 
поведінки, розуміти межі заповідника і усвідомлювати культуру 
поведінки, рівень відповідальності та правила безпеки. 

Одним з прикладів вдалого ребрендингу НПП України є 
Карпатський НПП. Основну інформацію про нього можна переглянути 
на сайті Карпатського НПП [2]. Якщо порівняти його з сайтом ПЗФУ, 
то можна зробити висновок,що інформаційне наповнення обох сайтів є 
схожим, але у випадку Карпатського НПП інформація подається у 
цікавішому форматі. Переглянувши основну сторінку, можна за 
хвилину ознайомитись з найбільш популярними запитаннями, які 
виникають у туристів. Наприклад, список наявних рослин і тварин у 
парку, місце розташування на карті та як можна дістатись до нього 
різними видами транспорту, контактні номери телефону адміністрації 
парку, тощо. Основний логотип – зелений знак з чорним надписом. 
Його можна використовувати не лише на фотографіях, документах чи 
банерах, а й для одягу, посуду чи іншого мерчендайзу. 

Вдалий приклад перенесення власного логотипу на сувенірну 
продукцію демонструє Національний парк Шварцвальд у Німеччині. 
Компанія Waldwerk вирішила певним чином віддати шану своїй 
батьківщині та створила тематичну серію одягу, сумок та інших 
аксесуарів з тематикою Шварцвальду [4]. У брендбуці ПЗФУ були 
показані макети використання логотипів НПП на сувенірній продукції, 
але, нажаль, це лише макети і поки що про виготовлення схожого 
мерчендайзу інформації немає. Проте бренд бук ПЗФУ є лаконічним, 
стильним та сучасним. Даний проект може стати певним містком для 
комунікації держави з туристами, а беручи до уваги іноземний досвід, 
створення власного бренду може принести ще й додатковий дохід НПП. 
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УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМИ ТУРИСТИЧНИМИ 

ДЕСТИНАЦІЯМИ: ВІТЧИЗНЯНА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА 
 

У сучасних реаліях важливо слідкувати за інформацією, 
інтенсивним прогресом та розвитком технологій, вдосконалювати свої 
знання та вміння, проте, чи не одним з найважливіших завдань 
сьогодні є збереження давніх традицій. В умовах пандемії COVID-19 
з’явилася потреба в нових, альтернативних підходах до розвитку 
туризму, зокрема під час дебатів ЮНЕСКО у вересні 2020 року, була 
визначена необхідність розроблення нових моделей та підходів до 
сталого відновлення туризму, що підтримує громади, створює робочі 
місця, сприяє захисту спадщини [1]. Для України напрямком для 
такого розвитку може стати креативний туризм, тобто подорожі зі 
спостереженням або безпосередньою участю туриста у творчому 
процесі, притаманному певній місцевості (регіону, містечку, селу) для 
проникнення культурою, ознайомлення з традиціями, мистецтвом та 
ремеслами. Ресурси для креативного туризму в Україні можуть 
варіюватися в межах регіонів та охоплюють весь обсяг нематеріальної 
спадщини: усну народну творчість, фольклор, ремесла, традиції, 
звичаї, обряди, народну кухню, господарську діяльність.  

У світі є досить поширеною практика позиціонування 
території як «креативної», що набула свого втілення у концепції 
креативних міст, котрі були об’єднані в мережу креативних міст 
ЮНЕСКО [2]. Проте креативність не має прив’язки до розмірів 
території, а тому може стати пріоритетним напрямком як для сільської 
місцевості, так і для міст та регіонів. Таїланд позиціонує себе як 

https://wownature.in.ua/
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https://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us
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«перша креативна дестинація в Азії» [3]. На національному рівні 
Управління туризму Таїланду (TAT) розробило туристичну програму 
під назвою «DiscovertheOtherYou», метою якої є показати Таїланд з 
іншої сторони, а самедестинацією для втілення креативного 
потенціалу. Прикладом є поселення недалеко від Сукхотхаї (Таїланд), 
де можна залишитися в сім’ї, спостерігаючи, навчаючись та беручи 
участь у всьому процесі виробництва кокосового цукру, що 
виробляється вручну. Невелике місто Кілкенні (Ірландія) також обрало 
основним напрямком розвитку креативний туризм, оскільки в місті 
налічується 50 професійних студій та майстерень мистецтв, ремесл та 
дизайну, а також невеликих ремісничих виробництв. Місто Ресіфі, що 
на північному сході Бразилії розпочало кампанію, щоб позиціонувати 
себе як столиця творчості Ресіфі. 

А прикладом великої креативної території є регіон Північний 
Рейн-Вестфалія в Німеччині, який широко використовує творчі 
індустрії для залучення туристів. 

Для України найбільш притаманними є сільські поселення, де 
збереглися традиційні ремесла. Наприклад, село Іза у Закарпатській 
області – центр лозоплетіння, село Гавареччина – гончарний центр 
Галичини, де виготовляють чорнодимлену кераміку, село Яворів 
Івано-Франківської області, де майстри зберігають ремесло 
ліжникарства, смт Петриківка у Дніпропетровській області, де жителі 
зуміли зберегти та досі розвивають народне малярство – петриківський 
розпис. Прикладом міста з потенціалом розвитку креативного туризму є 
Львів – єдине в Україні місто, що входить в мережу креативних міст 
ЮНЕСКО. Львів відомий своєю багатою літературною історією та 
друкарською спадщиною, є містом письменників, видавців та читачів. 
Хоча креативність не є основним та єдиним напрямком розвитку 
туризму у Львові, входження його у мережу креативних міст сприяє 
посиленню співпраці та обміну з іншими творчими містами шляхом 
спільних ініціатив, заохочення міждисциплінарних проектів з творчими 
містами інших сфер творчості. 

Етапи впровадження креативності як головного напрямку 
включають: 1) підготовчий етап, що складається з виявлення 
головного ресурсу, обрання найкращого підходу в реалізації 
потенціалу, управління проектом; 2) етап впровадження, до котрого 
входить виявлення зв’язуючих ланок, результат та його значення для 
території. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738320300669#bb0345
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Наявність потенціалу, а також низки проблем у збереженні та 
розвитку таких територій вказує на необхідність їхнього позиціонування 
на ринку та розроблення відповідних стратегій. Творче планування 
територій оживляє публічні та приватні простори, покращує ефективність 
місцевого бізнесу, а також об’єднує людей. Переваги впровадження 
креативного напрямку території:економічний розвиток території (вигода 
для місцевих жителів, митців, ремісників, надходження в місцевий 
бюджет);збереження сільських місцевостей шляхом створення робочих 
місць та економічних можливостей для жителів;збереження культурної 
спадщини;мультикультурний обмін на внутрішньому та зовнішньому 
рівнях. Недоліком є можлива неготовність території та місцевого 
населення до збільшення кількості відвідувачів (як фізична, так і 
психологічна). Недолік визначає необхідність раціонального планування 
та управління креативними стратегіями та проектами, котрі допоможуть 
уникнути перенавантаження території, попередити конфлікт місцевого 
населення та туристів, зберегти унікальність.  
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ТУРИСТИЧНИЙ СІТІ-БРЕНДИНГ 

(НА ПРИКЛАДІ МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ 
 

Щороку на лікування та відпочинок до Трускавця приїжджає 
понад 200 тисяч осіб з усієї України і з-за кордону. 30 % традиційно 
становлять іноземці. Їдуть сюди, зокрема, за місцевою водою 
«Нафтуся». Імуномодулюючі функції трускавецьких вод науково 
доведені: про клінічні та експериментальні дослідження води написано 
12 докторських робіт і 25 дисертацій. 

У 2017 році затвердили туристичний логотип міста. У 
логотипі Трускавця графічний дизайнер Юрій Крукевич використав 
зображення крапель води, підібрав відповідну кольорову гаму. 
Логотип Трускавця є дуже вдалим, адже він виконує свою головну 
функцію – інформує людину про зміст та унікальність бренду, що 
базується на водних багатствах нашої землі. Слоган курорту є також 
актуальним – «Трускавець − місто здоров’я». 

Позаторік Трускавець переміг у конкурсі проєктів «Малі міста − 
великі враження» з проєктом «Створення культурного простору у місті-
курорті Трускавець на час святкування Різдва та Великодня». У рамках 
проєкту дизайнери та архітектори створили колекцію фігур з вертепу і 
писанок з ангеликами, використовуючи бойківські орнаменти витинанок 
та краплі води, які були розроблені для логотипу. Таким чином місто 
намагається використовувати брендований стиль для створення сучасних 
культурних продуктів міста. 

«Трускавецький інформаційно-курортний центр» приєднався і 
до створення 3D-подорожі по вулицях курорту Трускавець. А саме 
працівники закладу розробили і запропонували електронну базу даних 
оглядових місць вулиць здравниці. Значна робота проведена для 
популяризації можливостей Трускавця за кордоном. Так були 
розроблені пакетні туристичні пропозиції розраховані на туристичний 
потік відпочиваючих з Польщі та організовані два інфотури для 
туристичних операторів та тур-агентств з Польщі. Також була 
розміщена інформація про курорт Трускавець в бортових журналах 
авіакомпанії WIZZ AIR, яка здійснює рейси по всій Європі. 
Підприємство стало посередником по реалізації квитків авіаліній 
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«Пегасус», послугами яких користується багато відпочиваючих зі 
східних країн. 

Дедалі популярнішою в соціальних мережах стає сторінка 
«Трускавець − місто здоров'я». Офіційна сторінка з’явилась в Facebook 
та Instagram наприкінці березня. Перші результати чудові − за місяць 
понад + 3000 підписників з кількох регіонів України, високі показники 
лайкабельності та охоплень постів, а також чимало позитивних 
відгуків у коментарях. Популяризацією Трускавця в соцмережах 
займається агенція «LIFT» на замовлення Управління розвитку міста 
Трускавецької міської ради. Як зазначають в агенції для розкрутки 
популярності курорту стратегію було обрано невипадково.  

Спочатку сторінки https://www.facebook.com/truskavets.official/ 
та https://www.instagram.com/truskavets_official.ua/ рекламували серед 
тих хто вже бував чи відпочивав на курорті, ці користувачі залишали 
фідбек та поширювали дописи серед друзів, так збільшувалась 
активність. Вже з травня реклама виходить на всі регіони України. 
Статистика сторінок показує, що в квітні охоплено 178 241 осіб, які 
побачили рекламу 410 492 разів. Це мешканці різних регіонів: 
Правобережна Україна, 25 − 65+ років, які цікавилися санаторіями, 
лікуванням та оздоровленням, Трускавець (+17 км), 18 − 65+ років, 
Правобережна Україна, 25 − 65+ років, які цікавилися медичним та еко 
туризмом та відпочинком. Найбільше користувачам сподобались: 
відеоролик про переваги відпочинку в Трускавці, Великодній 
фоторепортаж, інформаційні пости про міський Парк та про цікаві 
місця на околиці нашого Трускавця. 

«Ми розуміємо, що виклики серйозні, падемія, карантин, 
однак ми маємо думати про майбутнє і про те, що розвивати курорт 
Трускавець потрібно як бренд, за допомогою різних маркетингових 
інструментів − якісно, динамічно, сучасно, так, щоб це викликало 
довіру і бажання приїхати до нас на відпочинок, як в українців так і в 
туристів з-за кордону. Соціологічне дослідження «Туристична 
привабливість міста Трускавця, яке на замовлення управління 
розвитку міста було проведено минулого року показало нам прогалину 
в промоції Трускавця на інтернет-ресурсах , зокрема Facebook та 
Instagram, тому розробляємо, на сьогодні, найбільш дієвий спосіб 
рекламування курорту з мінімальними фінансовими затратами», − 
зазначає Наталія Скибак, начальник Управління розвитку міста 
Трускавця. 

https://www.facebook.com/truskavets.official/
https://www.instagram.com/truskavets_official.ua/
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Надалі Управління розвитку міста планує рекламувати курорт, 
розповідати про переваги відпочинку, знайомити з новинками та 
найцікавішими подіями Трускавця. Є сподівання на співпрацю з усіма 
підприємцями, які працюють у сфері гостинності щодо наповнення 
сторінки унікальним контентом. Також працюватимуть на вихід за 
кордон, щоб європейський турист теж знайомився з Трускавцем через 
соцмережі, такі як Фейсбук. 

Слід зазначити, що на сторінці, в кожному новому дописі є 
посилання на туристичний портал міста https://truskavets.ua, який є 
серцем туристичного простору Трускавця, тут зібрана свіжа 
інформація для відпочивальників. З початком роботи в соціальних 
мережах відвідуваність порталу збільшилась в рази, що підтверджує 
ефективність реклами. Як показує аналітична довідка сайту, люди 
найбільше цікавились містом, можливістю лікування та відпочинку, а 
також відомостями про санаторії Трускавця. 

Отож, попри карантин Трускавець веде ефективну роботу з 
популяризації курорту там де це зараз актуально. 

https://truskavets.ua/
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ЦИФРОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

ДОСТУПНОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ 
 

Цифрові технології та інновації з кожним днем стають все 
важливішими у житті кожної людини, даючи нам необмежений доступ до 
інформаційних ресурсів, спрощуючи процес пошуку необхідних матеріалів 
і роблячи життя комфортнішим. Туристична сфера не відстає від 
глобальних трендів і користується можливостями, які пропонує сучасний 
світ. Актуального значення набувають дослідження державного 
регулювання у сфері туризму з урахуванням впливу цифровізації, питань 
інвестиційної діяльності, пов’язаної з впровадженням цифрових технологій 
у сферу туризму на національному рівні, формування державної політики 
фінансування інноваційних туристичних проєктів, розроблення і реалізація 
національних проєктів і програм розвитку туризму [2]. 

Особливої уваги у контексті цифрових можливостей заслуговує 
поняття доступного туризму, що означає забезпечення однакових 
можливостей у задоволенні туристичних потреб усіх людей, незалежно від 
фізичних чи інтелектуальних можливостей, а також віку чи інвалідності. За 
оцінками ВООЗ, понад мільярд людей, близько 15% населення земної кулі, 
мають деяку форму інвалідності. Високі показники і зручності у контексті 
цифрової доступності, зокрема, і в туризмі, демонструє Німеччина, де 
близько 8 мільйонів людей з інвалідністю[4]. Це сегмент зростання в 
Німеччині зі значним економічним потенціалом. У 2013 році місто Берлін 
отримало нагороду «Access City Award», зокрема і за цифрову доступність, 
що дозволяє усім людям безперешкодно планувати свою поїздку з 
максимально комфортними умовами. Наприклад, на сайті wheelmap.org 
можна побачити усі місця, які повністю, частково або взагалі не обладнані 
для людей з інвалідністю. На сайті є усі умовні позначення і пояснення до 
кожного місця на карті, а також є можливість обирати мову, зокрема і 
українську [6]. Ще одним хорошим прикладом є туристичний сайт «Visit 
Berlin», який містить інформацію про події, цікаві дестинації, різноманітні 
тури та квитки, а також можливості розташування, в тому числі й для 
людей з обмеженою руховою активністю, проблемами зору, слуху тощо [5]. 
На веб-ресурсі «Germany. Travel» можна знайти зручності для людей з 
порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату тощо [3]. Також є світові 
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додатки, які допомагають людям з вадами зору чи слуху: «Be My Eyes» і 
«Roger Voice». 

За даними Державної служби статистики України, на початок 1999 
року в Україні налічувалося понад 2,5 мільйони осіб, офіційно визнаних 
людьми з інвалідністю, тобто близько 5% усього населення країни, а станом 
на1 січня 2020 року, в Україні 2,7 млн осіб мають інвалідність [1]. Проте 
питанням доступності, зокрема, цифрової, все ще не приділяють достатньо 
уваги, а реалії українського туризму не адаптовані для людей з інвалідністю 
й очевидно, що цифрові можливості не на високому рівні. Але варто 
зауважити, що прогрес все ж відбувається і потенціал даного вектору 
розвитку є перспективним. Прикладом цього може слугувати додаток 
«Доступно.ua», де є перелік міст України з відзначеними на карті 
можливостями для людей з інвалідністю. Очевидно, що Україні слід 
вивчати досвід розвинених країн, зокрема, Німеччини, у контексті 
впровадження цифрових можливостей для доступного туризму. Адже, без 
сумніву, в майбутньому доступний туризм посідатиме провідне місце у 
світі і в Україні зокрема, створюючи можливості для планування і 
комфортного відпочинку для усіх груп населення. 
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https://about.visitberlin.de/en/accessible-tourism-berlin
https://wheelmap.org/?category=public_transfer
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Ю. Погранична 
Науковий керівник – к.е.н., асистент кафедри туризму Габа М.І. 

 
НЕЗВИЧНІ ФЕРМИ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Актуальність теми. У наш час особливої популярності 
набирають екологічні подорожі. Проте, сучасним туристам вже 
недостатньо звичного для всіх «виїзду на природу», вони прагнуть 
якось урізноманітнити свою подорож. Саме тому, тема є актуальною, 
адже на даний час в Україні все частіше створюються екзотичні 
ферми, які користуються популярністю серед туристів, що дасть 
можливість задовольнити існуючий попит на такий новий напрям 
розвитку туризму в Україні. 

Згідно з даними ЮНВТО, екологічний туризм є одним з видів 
туризму, який займає лідируючі позиції по популярності та темпах 
розвитку в усьому світі. Він зайняв свою нішу на ринку туристичних 
послуг через збільшення попиту на сталий туризм. Впродовж останніх 
років в Україні активно розвивається екологічний туризм. Його 
розвиток пов’язаний із наявністю великої кількості унікальних 
природних об’єктів, об’єктів природо-заповідного фонду, 
рекреаційних ресурсів тощо.  

Згідно статистичних даних Державної служби статистики 
України, слід відзначити, що найбільша частка подорожей, припадає 
саме на мандрівки з метою дозвілля та відпочинку. Тому, можна 
припустити, що значна частка цих подорожей відноситься до 
екологічного туризму, адже він набуває все більшого поширення. 

На основі проведеного аналізу розподілу туристів, 
обслуговуваних туроператорами та турагентами, за метою подорожі в 
Україні за період 2017–2020 років, слід відзначити, що відбувалось 
поступове збільшення кількості туристичних поїздок, з метою дозвілля та 
відпочинку та спеціалізованого туризму. Варто відзначити, що кількість 
подорожей, здійснених з метою «дозвілля, відпочинок» у 2019 р. зросла 
до 5 761 645 (у 2018 р. їх кількість становила 4 246 177), кількість поїздок 
з метою «спеціалізованого туризму» у 2019 р. становила 21 529, в той час, 
як аналогічний показник за 2018 р. склав 1 976.  

Зважаючи на те, що туристів вже не настільки вражають звичні 
екологічні ресурси починають створюватися екзотичні ферми. Це новий 
напрям розвитку туризму в Україні. Фермерські господарства, які відкриті 
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для туристів, є чи не в кожній області України. Креативні господарі все 
частіше відкривають екзотичні ферми, тим самим сприяючи розвитку 
екологічного туризму. Під час відвідування таких об’єктів у 
подорожуючих є можливість навчитися варити сири, спробувати мед, 
навчитися доїти козу, вирощувати равликів чи жаб, відвідати крокодилів, 
подивитись на життя буйволів, сфотографуватися зі страусом та 
погодувати віслюків та багато іншого. 

Однією із найбільш популярних ферм є Оленяча ферма під 
Конотопом. Зараз ферма налічує 200 тварин. Тут можна погодувати та 
поспостерігати за благородними тваринами, привезеними з-за 
кордону – Англії, Румунії, Австрії, Нової Зеландії. 

До найбільш незвичних ферм належить бананова ферма на 
Київщині у с. Рожни, де вирощують екзотичні дерева та фрукти, такі 
як ананас, апельсин, банан, гуаява, гранат, інжир, кава, карісса, лимон, 
мандарин, мирт, мурайя, наранхилла, папайя, пепіно, фейхоа. 

Ще одна унікальна ферма – «Устриці Скіфії». Це перша 
українська устрична ферма заснована у 2014 р. в екологічно чистій 
акваторії Чорного моря в Миколаївській області (с. Українка). На 
фермі вирощують їстівну устрицю з матеріалу, отриманого з 
розплідника на Заході Франції. 

У м. Вінниця знаходиться ферма, де вирощують крокодилів. 
Ферма працює більше 10 років і займається збереженням та 
розширенням різних видів хижих рептилій. Крокодилів та інших 
рідкісних тварин підбирали та викуповували в мандрівних зоопарках, в 
цирках, у приватних колекціонерів. 

Дуже популярними сьогодні також є страусині, равликові 
ферми, а також ферми з вирощення жаб. 

Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що в 
Україні все більше набуває розвитку новий напрям туризму, а саме 
екзотичні ферми, що дасть можливість підвищити потенціал розвитку 
екологічного туризму, а також сприятиме залученню та збільшенню 
кількості туристів, задоволенню їх екзотичних смаків та привабливості 
даного напряму. 
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Н. Пономаренко 
Науковий керівник  старший викладач Недзвецька О. В. 

 
Дискотека як улюблена форма відпочинку туристів 

 
Є багато різних видів та форм проведення дозвілля людини у 

сьогодення. Вільний час людина використовує лише для себе і приділяє 
увагу в діяльності у більшості собі, не виконуючи поточних обов’язків і не 
застосовуючи свою інтелектуальну та фізичну активність (до прикладу) на 
роботі, у навчанні. Відпочинок та відновлення в туризмі у процесі 
позаробочого вільного часу стає для людини у сьогодення привабливою 
формою задоволення та духовного збагачення. У туристичних комплексах 
влаштовування вечірок одна з найцікавіших та найбільш затребуваних 
масових форм туристів в організованій анімаційної діяльності та 
найочікуваніше туристами дозвілля. 

Вільним характером проведення дозвілля та анімації людей 
привертає увагу дослідників епоха Середньовіччя. Адже саме у цю 
епоху почала зароджуватись не анімаціїна діяльніть в цілому, а саме 
аспекти масових вільних за духом святкувань, що проводились у 
денний та вечірній час. Саме в епоху Середньовіччя почали 
влаштовувати перші форми дозвілля такі як карнавали, що славились 
проявами вільного духу людини. Вони проходили до 3-х місяців у році 
та проводились у різні пори року;супроводжувались танцями, 
музикою, напоями та особливою атмосферою у процесі проведення. 

У Радянські часи вечірки були соціокультурною ідеологічною 
діяльністю, що організовувалась відповідними політичними та 
соціальними органами з ідеології та виховання. Але молодь у ті часи 
попри усі правила, намагалась розважитись по-своєму; збирались 
молоді люди, включали гучну музику та говорили про життя та хобі. У 
ті часи була популярна така музика як: рок-музика – «Queen», «Kiss», 
«Земляне», «Машина врємєні»; поп-музика – «золота епоха», музика 
диско, ABBA, Boney M., Bee Gees. Були популярними і народні 
співаки Елвіс Преслі, Софія Ротару, Володимир Висоцький. 

У кінці ХХ століття музика стала у дискотеках більш жвавою і 
ритмічною. До прикаду творчість групи «Рукі Ввєрх», «Фаіна». Серед 
улюблених виконавців: Скрябін, Ірина Аллєгрова. 

Дослідник хвилі дискотек О. Запесоцький зазначає, що «багато 
дискотек мали чудові «родзинки». Наприклад, були театральні колективи, 
які розігрували великі музично-драматичні композиції. Подібні групи 
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мали до 7-8 напрямків: хтось знімав кіно, підбирав слайди, інші 
комбінували записи, була також група ведучих. Збиралися величезні 
творчі молодіжні колективи, і їх програми були самостійними творами 
мистецтва. Досліджуючи дану тему, можемо переконатись, що у різні 
роки була своя особливість влаштовування вечорів відпочинку. Це дуже 
тісно пов’язано з вихованням, просвітництвом,розвитком музичних 
стилей та облаштуванням дискотек. 

У туристичній анімаційній діяльності виділяють два основні 
види дискотечних вечорів відпочинку: 

1) Вечірки для дорослого населення та молоді. Вони несуть у 
собі нотки екстриму, неочікуваності та романтизму; заходи часто 
мають відповідний дрес-код для відпочивальників;  

2) Дитячі вечірки, що мають роважально-пізнавально-
виховний характер за організаційною формою дещо інші; присутні 
герої мультфільмів та казок; гучна та весела музика; розмальовування 
обличчя і тіла; майстер класи з хореографії; загадки, ігри та вікторини. 

У перший день приїзду відпочиваючих команда аніматорів, 
що відповідає за організацію вечірок, а саме менеджери-аніматори, 
шеф-аніматор та аніматори анімаційних служб через анкетування та 
усну комунікацію ближче знайомляться з вимогами та смаками у 
дозвіллі новоприбулих рекреантів. 

Розробляючи вечір відпочинку обов’язково потрібно визначити 
тематику дискотечного вечора, врахувати в яку пору року відпочивають 
туристи та на яку атмосферу налаштовані гості. Вечірки це те дійство, що 
завжди має бути сучасним за якістю технічної подачі вечора та 
актуальним за духовно-рекреаційними очікуваннями відпочиваючих. 

Дитячі вечірки асоціюються з радісною та грайливою 
атмосферою, у ній, зазвичай, присутні аніматори, які переодягяються у 
персонажів якогось мультфільму, влаштовують ігри в яких змагаються 
за призовий виграш, квест-ігри, може бути пінна вечірка, 
розмальовують хлопців та дівчат у тваринок або принцес. Часто на 
такій вечірці присутній «солодкий стіл». Як правило дитячі дискотеки 
проводять до вечері. Вечірки для молоді та дорослих в туризмі 
організовують у більш пізній вечірній час. Конкурси та музика мають 
бути відповідні до тематики вечора та запитів відпочиваючих. 
Вікторини та конкурси обирають більш інтелектуальні, має бути 
врахована орієнтовна музична зацікавленість та ерудованість гостей. 

Кінцевою метою туристичної анімації є задоволеність туриста 
відпочинком – гарний настрій, позитивні враження, відновлення 
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моральних і фізичних сил та бажання приїхати в цей туристичний 
заклад ще раз. 

Отже, туристична анімація у нашій країні повинна стати: 
– одним з ефективних засобів залучення гостей до яскравого 

відпочинку, що значною мірою впливає на репутацію та підвищує 
конкурентноздатність закладу; 

– організація дискотек у туристичних комплексах України має 
велику тематичну варіативність та змістовий потенціал у задоволенні 
дозвіллєво-рекреаційних запитів. різних категорій відпочиваючих. 

 
 

Н. Пономаренко 
Науковий керівник – ас. В. М. Костючко 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ МАНДРІВОК 

(НА ПРИКЛАДІ НПП «СКОЛІВСЬКІ           БЕСКИДИ») 
 

В Україні, екологічний туризм набуває все більшої 
популярності. Організація екологічного туризму допомагає 
збереженню природно-заповідного фонду країни, створенню нових 
територій, підвищенню рівня екологічної культури туристів, 
позитивно впливає на економічну ситуацію у регіонах. 

Мандрівки у НПП «Сколівські Бескиди» користуються 
популярністю серед туристів. В національному парку є розроблені 
екологічні стежки та туристичні маршрути як для новачків, так і для 
досвідчених туристів. Проведений аналіз інформації з інтернет-джерел 
показав, що серед туристів найпопулярнішими маршрутами в НПП 
«Сколівські Бескиди» є одноденні походи на гору Парашка (1268 м), 
до водоспаду на р. Кам’янка і відвідання державного історико-
культурного заповідника «Тустань». 

Піднятися на найвищу вершину національного природного 
парку г. Парашка можна різними стежками, проте найзручнішими 
вважаються виходи з м. Сколе та з с. Коростів. Оптимальним на 
нашу думку є наступний промаркований маршрут: м. Сколе – г. 
Парашка – вод. Гуркало – с. Корчин (довжина маршруту 18 км) 
Перевагою цього маршруту є відвідання 7-ми метрового водоспаду 
Гуркало. Під час проходження маршруту туристи мають добрі 
можливості для оздоровлення та активного відпочинку, ознайомлення з 
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рослинним і тваринним світом, природою лісів, з вершини 
відкриваються чудові пейзажі гір. 

Найбільш відвідуваним об’єктом в НПП «Сколівські 
Бескиди», особливо влітку, є водоспад Кам’янка. Нитка маршруту «До 
водоспаду на річці Кам’янка» виглядає так: м. Сколе – ур. Павлів потік 
– ур. Чудилів потік – Кам’янецький водоспад (тривалість походу 2 
год., довжина маршруту – 3,5 км, перепад висот – 220 м). Маршрут 
починається з урочища «Павлів потік». Це дивовижна локація, де 
можна сфотографуватись та посидіти біля озера. Наступним пунктом є 
язичницький жертовник. Це старовинна пам’ятка, яка датується IX–X 
століттям. Далі по маршруту трапляється лісова галявина з різними 
дикими плодами, наприклад: ожина, малина, можуть траплятися дикі 
гриби, що ростуть на деревах. Закінчується маршрут на біо-галявині, 
де часто можна побачити кабана, оленя або зайця. Спускаючись з 
галявини, бажаючі можуть спуститися до водоспаду Кам’янка та 
зробити кілька фото                на пам’ять. 

Для любителів походів середньої складності можна 
запропонувати сходження на найменш віддалену від м. Сколе вершину 
хребта Зелем’янка гору Лопата (1210,9 м). Це є одноденний маршрут, 
протяжністю 9 км. Тривалість походу становить 5 год. Нитка 
маршруту є такою: м. Сколе – ур. Павлів потік – г. Лопата. З вершини 
відкриваються краєвиди на хребет Зелем’янка та інші вершини 
Сколівських Бескидів. 

Для науково-пізнавального туризму інтерес становить 
городище давньоруського літописного міста-фортеці Тустань (X–XIII 
cт.) на Урицьких скелях, що й нині вражають своєю суворістю і 
непідступністю. Тустань – унікальна пам’ятка історії, археології, 
архітектури та природи, яка не має аналогів у Європі. Популярним 
серед туристів є одноденна мандрівка безпосередньо в с. Урич або 
можливий дводенний похід за маршрутом: скелі в Ямельниці – 
Тустань – г. Цюхів Діл (939 м). Довжина дводенного маршруту – 26 
км. Вхід на територію скельного комплексу і музеїв Тустані є платним: 
повна вартість становить 42 грн., пільгова – 21 грн. 

На сьогоднішній день більшість туроператорів пропонують 
подорожі саме по Західній Україні. Аналіз інформації про проведення 
екологічних мандрівок у НПП «Сколівські Бескиди» показав, що 
екологічні туристичні маршрути організовують наступні туроператори: 
ТзОВ «Karpaty Travel», туроператор «In Lviv», ТзОВ «Відвідай», 
турфірма «Топ-Тур» і ін. Звичайно, це невелика кількість підприємств, 
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що організовують екомандрівки, тому цей сегмент туристичного ринку 
має значний потенціал. 

У НПП «Сколівські Бескиди» є необхідна інфраструктура для 
здійснення відпочинку та прогулянок по екологічним стежкам. Всі 
туристичні маршрути є промарковані, наявні вказівники, які показують 
напрямок руху по стежці, подекуди встановлені інформаційні стенди, 
облаштовані місця відпочинку і місця для ночівлі в наметі тощо. Слід 
відмітити, що інфраструктура для туристів в останні роки тут 
розвивається. Наприклад, у 2020 році у м. Сколе побудували перший 
інформаційний центр для мандрівників, який став початком шляху на 
гору Парашка та еко-стежки «До Альтани». В цьому центрі можна знайти 
інформацію про усі екологічні стежки НПП «Сколівські Бескиди». Також, 
біля центру є паркінг; медичний пункт. В проекті також заплановане 
будівництво альтанки бойківського типу для туристів. 

 
 

Х. Ровенська 
Науковий керівник – к.е.н., доц. О. П. Макар 

 
ТУРИЗМ, ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ В КРАЇНАХ АЗІЇ 
 

Азія має другий за величиною номінальний ВВП серед усіх 
континентів після Європи, але найбільший за паритетом 
купівельної спроможності. Станом на 2010 рік, найбільшими 
економіками Азії є Китай, Японія, Індія, Південна Корея та Індонезія. 
Згідно з Global Office Locations 2011, Азія домінує як місце офісів 
компаній – 4 з 5 верхніх сходинок займають міста в Азії: Гонконг, 
Сінгапур, Токіо і Шанхай (на четвертому місці Лондон). Близько 68 
відсотків міжнародних компаній має офіс в Гонконзі. 

Протягом кількох десятиліть наприкінці XX століття 
найбільшою економікою в Азії і другою за величиною у світі була 
Японія, яка перегнала Радянський Союз (вимірюючи чистим 
матеріальним продуктом) в 1986 році і Німеччину в 1968 році (не 
враховуючи кількох наднаціональних економік, таких як Європейський 
Союз (ЄС), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА, 
NAFTA) або Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 
(АТЕС, APEC). У 2010 році, Китай випередив Японію і став другою за 
величиною економікою у світі. 
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В кінці 1980-x і початку 1990-х років, ВВП Японії 
(перерахований за поточним курсом єни), майже дорівнював 
сумарному ВВП решти країн Азії. У 1995 році економіка Японії на 
один день майже зрівнялася з США як найбільша економіка світу 
внаслідок рекордно високого рівня японської валюти (79 єн/долар 
США). Економічне зростання в Азії від Другої світової війни до 1990-х 
років були зосереджені в Японії, а також у чотирьох країнах 
Тихоокеанського регіону – Південній Кореї, Тайвані, Гонконзі і 
Сінгапурі – відомих як азійські тигри, які в даний час мають статус 
розвинутих країни та найвищий ВВП на душу населення в Азії. 

Мумбаї є одним з найгустіше населених міст на континенті, 
центром туризму та інфраструктури, відіграє важливу роль в економіці 
Індії Прогнозується, що Індія обжене Японію за номінальним ВВП в 
2020 році. За ВВП на душу населення, як номінальним, так і ПКС, 
Південна Корея стане другою країною Азії до 2025 року, обігнавши 
Німеччину, Велику Британію та Францію. За статистикою МВФ у 2010 
році, тайванський ВВП на душу населення за паритетом купівельної 
спроможності склав $34743, що перевищую аналогічний показник 
Фінляндії, Франції та Японії. На думку Goldman Sachs, у 2027 році 
Китай стане найбільшою економікою світу. 

Азія є найбільшим континентом у світі, вона багата природними 
ресурсами, такими як нафта, ліс, вода, мідь і срібло, можливостями вилову 
риби та вирощування рису. Виробництво в Азії традиційно найсильніше у 
Східній та Південно-Східної Азії, зокрема, Китаї (КНР), Тайвані, 
Південній Кореї, Японії, Індії, на Філіппінах і в Сінгапурі. За кількістю 
транснаціональних корпорацій продовжують домінувати Японія і 
Південна Корея, але все більших успіхів досягають КНР та Індія. Багато 
компаній з Європи, Північної Америки, Південної Кореї і Японії 
оперують в країнах Азії, щоб скористатися з її надлишку дешевої робочої 
сили і відносно розвиненої інфраструктури. 

За даними Citigroup 9 з 11 Глобальних генераторів зростання 
(т. зв. країн 3G) знаходяться в Азії, що обумовлено зростанням 
населення і доходів. Азія має чотири основні фінансові центри: Токіо, 
Гонконг, Сінгапур та Шанхай. Великими роботодавцями в Індії та на 
Філіппінах стають Центри обробки викликів і аутсорсингові бізнес-
центри у зв'язку з наявністю великих ресурсів висококваліфікованих 
фахівців та англомовних співробітників. Широке використання 
аутсорсингу допомагає зростанню Індії та Китаю як фінансових центрів. 
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Завдяки своїй великій і надзвичайно конкурентоспроможній індустрії 
інформаційних технологій, Індія стала головним центром аутсорсингу. 

У 2010 році в Азії було 3,3 мільйони мільйонерів (людей з 
чистою вартістю маєтку понад 1 млн дол. США за винятком вартості 
їх будинків), лише трохи менше, ніж в Північній Америці (3,4 
мільйони мільйонерів). У 2009 році Азія (без Близького Сходу) вперше 
обігнала за цим показником Європу. 

Туризм займає все більш вагоме місце в економіці багатьох 
країн, а запропонована UNWTO регіональна структура є основою для 
його розвитку. Незважаючи на велику кількість присвячених туризму 
робіт, існує певне коло питань, яким приділено недостатньо уваги у 
наукових роботах, а саме: дослідження сучасного стану та перспектив 
розвитку туристських субрегіонів. 

Туристичні ресурси країн Південно-Східної Азії 
відзначаються надзвичайним багатством і різноманіттям. Це 
стосується як природних, так і суспільних та подієвих ресурсів. Їх 
залучення до інтенсивного використання у туристичній індустрії 
залежить від економічного розвитку і демократичних перетворень у 
багатьох країнах регіону. Також відображенням передумов розвитку 
туризму можна вважати кількість об’єктів, що знаходяться під 
охороною ЮНЕСКО. Саме ці об’єкти найчастіше є найбільш 
привабливими з туристичної точки зору. В країнах досліджуваного 
нами регіону розташовано 31 об’єкт світової спадщини, з яких 17 
об’єктів є культурно-історичного походження, а 14 – природного. 
Проаналізувавши передумови розвитку туризму у країнах Південно-
Східної Азії, можна зробити висновок, що за кількістю видів туризму 
безумовним лідером є Таїланд, а також В’єтнам, Малайзія, Індонезія, 
Сінгапур та Філіппіни. 
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В. Сагайдак 
Науковий керівник – к. б. н., доцент Паньків Н.Є. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ  

В УКРАЇНІ 
 

Туризм стає глобальним чинником розвитку цивілізації, однією зі 
складових економіки, соціальної сфери, духовної культури. Процеси, що 
відбуваються в туристичній індустрії світу, позначилися і на розвиткові 
туризму в Україні. Культурно-пізнавальний туризм – це подорожі людей 
своєю країною або закордоном з метою ознайомлення з пам'ятками 
історії, культури, місцевими традиціями, звичаями, стилем життя. 
Пізнавальний туризм заснований на цікавості до великого пізнавального 
потенціалу кожної території, включаючи багато численні пам’ятки історії, 
архітектури, літератури, археології, а також історичні міста і поселення з 
включенням до програми перебування туристів та участь у святах, 
фестивалях, знайомства з живописом, балетом, оперою, по місцях дії 
відомих літературних творів, по місцях життя відомих людей. Основну 
роль в таких програмах відіграють екскурсійно-пізнавальні і культурні 
заходи, спрямовані на задоволення цікавості туристів. 

Одним із ключових факторів розвитку даного виду туризму 
виступає наявність специфічних передумов, тобто культурно-
пізнавальних ресурсів, у межах певної території. Вони служать 
передумовою для організації культурно-пізнавальних видів рекреаційних 
послуг та оптимізують рекреаційну діяльність у цілому. До них прийнято 
зараховувати лише ті об'єкти культури й історії, що були оцінені та 
досліджені науковцями і надалі можуть використовуватися для реалізації 
рекреаційних потреб туристів. 

Пізнавальні тури до різних міст з економічної точки зору є дуже 
вигідними для країни, бо саме такі тури є майже найдорожчими, і 
найцікавішими для туристів. Такі тури розраховуються на людей, що 
люблять та прагнуть отримувати нові знання. Однак, сучасний стан 
культурного туризму в Україні потребу посиленої уваги щодо вирішення 
проблем, які склалися. Як відомо, наша країна має значний потенціал для 
розвитку в’їзного і внутрішнього культурного туризму. На державному 
обліку в Україні перебуває понад 130 тис. пам’яток, із них: 57 206 – 
пам’ятки археології (418 з яких національного значення), 51 364 – 
пам’ятки історії (147), 5926 – пам’ятки монументального мистецтва (45), 
16 293 – пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового 

https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/kochetkova2.htm


138 
 
 

мистецтва та ландшафтні (3 541). Функціонує 61 історико-культурний 
заповідник, 13 з яких мають статус національних. У Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО: Софійський собор з архітектурним ансамблем, 
Києво-Печерська лавра в м. Київ, історичний центр м. Львів. 

Але слід відзначити, що до 70% об’єктів культурної спадщини 
перебувають у незадовільному стані (кожен десятий об’єкт – у 
аварійному) та потребують проведення робіт з реставрації або 
реконструкції, облаштування для туристичних відвідувань. Усе це не 
сприяє розвиткові культурного туризму в Україні. Для вирішення цих 
проблем, на мою думку, слід проводити активну державну та 
регіональну політику з метою збереження пам'яток культурно-
історично спадщини та їх раціонального використання, створювати та 
впроваджувати нові туристичні маршрути, метою яких буде 
ознайомлення із недостатньо популярними пам'ятками. 

Наша країна володіє значним культурно-історичним 
потенціалом, який, однак, не в повній мірі використовується. Тому, 
сучасний стан культурного туризму в Україні потребує активних дій 
суб'єктів туристичної діяльності та держави щодо вирішення його 
основних проблем з метою подальшого використання ресурсів та 
розвитку цього напряму. 
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ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

У сучасному розвитку туристичної галузі значну роль відіграє 
кластер, який вважаються ефективним інноваційним інструментом та 
засобом формування конкурентних переваг. Туристичний кластер являє 
собою сконцентровану на певній території групу взаємопов’язаних 
підприємств та структур індустрії туризму й пов’язаних із нею галузей 
(охорона природи, зв’язок, транспорт), котрі у своїй взаємодії 
доповнюють одне одного, у процесі створення комплексного 
туристського продукту регіону. Створення туристичного кластеру 
сільського туризму – це можливість підтримати та стимулювати розвиток 
альтернативних форм сільського підприємництва, наростити місцевий 
валовий продукт, отримати додатковий дохід від обслуговування туристів 
і відпочиваючих та продажу їм місцевих продуктів, збільшити бюджетні 
надходження, залучити інвестиції [1]. 

Основним завданням кластера суб’єктів господарювання 
сільського зеленого туризму є навчання, фінансування, маркетинг, 
усебічна підтримка розвитку сільського зеленого туризму в Україні. 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні 
здійснювати ефективну підтримку всіх учасників кластера у процесі 
організації сільського туризму. Крім того, до їхньої компетенції має 
бути включено проведення стандартизації та сертифікації закладів 
розміщення туристів у сільській місцевості, оцінювання якості 
продукції та послуг, відповідність до певних стандартів. Учасниками 
кластера сільського туризму можуть бути не лише самостійні власники 
садиб, але й сільські дорадчі служби, тобто підприємства, до 
обов’язків яких буде входити надання консультаційних послуг щодо 
організації, провадження сільського туризму. Завдяки створенню 
інноваційних туристичних кластерів, які реалізують конкурентний 
потенціал території, можливо зробити туризм невід’ємною частиною 
соціально-економічного розвитку території та сформувати унікальну 
регіональну ідентичність території. 

Створення кластерів у сфері сільського зеленого туризму є 
одним із найважливіших методів інноваційного розвитку туристичної 
галузі, методом об’єднання традиційних і нових форм організації 
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сільського зеленого туризму та методом раціонального використання 
природного потенціалу регіону. Незважаючи на збільшення 
зацікавленості органів державної влади та громадськості у 
використанні нових виробничих систем, що спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності України та її регіонів, зростання кількості 
кластерів сільського туризму відбувається досить повільними 
темпами. Організація кластерів сільського зеленого туризму має стати 
перспективним довгостроковим програмним завданням державної 
політики, успішність якого також залежить від поєднання зусиль 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
громадськості, власників садиб, що сприятиме усуненню соціальних та 
економічних проблем сільських територій. Туристичні кластери 
можуть формуватися на основі туристичних активів місцевості і 
складатися із суб’єктів господарської діяльності різних галузей 
економіки, пов’язаних з обслуговуванням туристів [2]. 

Насправді створення кластеру – це не простий і спонтанний 
процес. З огляду на цей факт, кластери повинні сприяти спеціальній 
політиці та заходам, які допоможуть встановлення професійного 
менеджменту, довгострокового бюджету, більшої участі та активна 
поведінка підприємств сільського туризму. Відповідно до цього має 
виконуватись роль держави, щоб звернули особливу увагу на: 
поширення інформації про можливості створення кластеру, 
підтримкою державного та приватного співробітництва, створення 
сприятливого бізнес-середовища та інфраструктурної бази, яка могла б 
сприяти цьому успіх у бізнесі та надання можливостей освіти та 
навчання. Безперечно, інформаційні технології надають переваги 
сільському туризму, за допомогою спілкування та створення чудового 
сільського досвіду для туристів. Завдяки активному функціонуванню 
кластер розкриває можливості регіону як привабливої туристичної 
дестинації та забезпечує залучення інвестицій, створює привабливий 
інвестиційний клімат, здатний збільшити обсяги капіталовкладень у 
туристичний комплекс і його інфраструктуру [1]. 

Розвиток туризму в Україні вимагає пошуку нових інноваційних 
форм регулювання цієї сфери діяльності, напрямів координації діяльності 
органів влади, територіальних громад. Уряд повинен заохочувати 
програми залучення приватних осіб інвестиції та фінансування інвестицій 
в інфраструктуру та просування туризму регіону, оскільки тільки такий 
кластер може розвиватися і може забезпечити конкурентоспроможність 
туристичних напрямків. Так як, кордони туристичного кластеру постійно 
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змінюються, тому що завжди з'являються нові підприємства, 
розвиваються нові напрямки діяльності, змінюється ринок та умови його 
функціонування. Отже, створення і підтримка діяльності туристичних 
кластерів з боку органів державної влади та місцевого самоврядування 
дозволить забезпечити сталий розвиток внутрішнього туризму і зростання 
економіки окремих територій. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ  
ТА ЙОГО РОЛЬ У ВСТАНОВЛЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Значення інноваційної діяльності для ринку туристичних послуг 

у сучасних умовах господарювання постійно зростає, оскільки за останні 
роки підтверджується той факт, що ефективна діяльність туристичних 
підприємств вимагає серйозних змін в інноваційній сфері. Інноваційний 
розвиток туристичних підприємств може здійснюватися насамперед через 
взаємодію складових внутрішнього середовища та наявного ресурсного 
потенціалу. Тому, значення інноваційної діяльності для підприємств 
постійно зростає і стає фактором формування його інноваційного 
потенціалу, сприяє використанню нових конкурентоспроможних 
технологій та забезпечує його економічне зростання.  

Інноваційний потенціал розглядається нами як сукупність 
інтелектуальних, технологічних, науково-виробничих ресурсів, 
придатних для інноваційної діяльності. Реалізація інноваційного 
потенціалу національної економіки забезпечує дифузію знань, 
генерування нових ідей, удосконалення технологій, виробництво нової 
високоякісної продукції.  

Відповідно до специфіки функціонування ринку туристичних 
послуг інноваційний процес являє собою постійний та безперервний 
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потік перетворення ідей у нові технології або її окремі складові 
частини та доведення їх до використання безпосередньо з метою 
отримання якісно нового туристичного продукту. Інноваційне 
середовище є тією соціально-економічною сферою, що сприяє 
формуванню інноваційної політики та культури, виступає об'єктом 
інноваційної діяльності туристичних підприємств, забезпечує 
різноманітність економічних потреб та інтересів.  

Так, наприклад, на думку Копитко В. інноваційне 
середовище – це процес стимулювання підприємств до технологічного 
оновлення виробництва, впровадження передових науково-технічних 
досягнень, створення конкурентоспроможних товарів та послуг.  

Василенко В. підкреслює, що інноваційне середовище, формує 
цивілізовані ринкові відносини у сфері обігу об'єктів інтелектуальної 
власності, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах 
науково-технічного розвитку, створення певних організаційно-правових 
умов для інноваційного підприємництва. В системі формування розвитку 
інноваційного середовища туристичних підприємств важливе значення 
належить інноваційному потенціалу, який безумовно є стратегічним 
критерієм результативності і ефективності їх функціонування.  

Турило А. вважає, що інноваційний потенціал підприємства – 
це міра готовності виконати завдання, що забезпечують досягнення 
поставленої інноваційної мети, тобто, міра готовності до реалізації 
проекту або програми інноваційних стратегічних змін. Інноваційна 
мета виступає як глобальна стратегія підприємства, як засіб 
досягнення нею більш високих цілей: отримання достатнього рівня 
прибутку в довгостроковій перспективі, збереження, а потім і 
підвищення конкурентоспроможності на ринку.  

На думку Захарченко В. інноваційний потенціал підприємства це 
сукупність ресурсів, які безпосередньо беруть участь в інноваційному 
процесі, перебувають у взаємозв’язку факторів, що створюють необхідні 
умови для ефективного використання цих ресурсів з метою досягнення 
відповідних орієнтирів інноваційної діяльності і підвищення 
конкурентоспроможності підприємства в цілому.  

В свою чергу Павленко І., досліджуючи структуру інноваційного 
потенціалу та здійснюючи оцінку стану його найважливіших складових, 
визначає інноваційний потенціал підприємства, як сукупність науково-
технічних, технологічних, інфраструктурних, фінансових, правових, 
соціокультурних і інших можливостей для забезпечення сприйняття й 
реалізації нововведень, тобто одержання інновацій в туристичній сфері.  
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В підсумку, інноваційний потенціал має інтегрувати та 
базуватись на властивостях, які характеризують:  

– загальне інноваційне середовище;  
– інноваційний потенціал підприємства, що стимулює 

конкуренцію;  
– взаємозв’язки між різними елементами інноваційної сфери;  
– рівень інноваційної активності підприємства та 

результативність інноваційної діяльності.  
Інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на 

створення нового або зміну наявного продукту, на вдосконалення 
транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, 
впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних 
технологій та сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

Застосування інновацій у туристичній сфері спрямоване на 
формування нового туристичного продукту, надання унікальних 
туристичних послуг, застосування нових маркетингових підходів, 
використовуючи новітні техніки та ІТ-технології, що підвищить 
конкурентоспроможність туристичного продукту на національному та 
міжнародному ринках, призведе до появи нових видів туризму. 

До інновацій в туризмі відносять насамперед ті нововведення, які 
супроводжуються: 

– відновленням та розвитком духовних і фізичних сил туристів; 
– якісно новими змінами туристичного продукту; 
– підвищенням ефективності функціонування інфраструктури 

туризму; 
– збільшенням результативності управління, стійким 

функціонуванням і розвитком туристичної сфери країни; 
– підвищенням ефективності процесів формування, 

позиціонування та споживання туристичних послуг; 
– прогресивними змінами факторів виробництва; 
– посиленням іміджу і конкурентоздатності туристичних 

підприємств. 
Узагальнюючи наявні підходи до аналізу інноваційної діяльності 

туристичних підприємств, А. Голод пропонує виокремлювати тур-
операційні та технологічні інновації. Якщо технологічні інновації часто є 
новими лише для конкретного туристичного підприємства, а на ринку 
загалом мають уже певне поширення, то тур-операційні переважно 
розробляються та впроваджуються на окремих суб’єктах економічної 
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діяльності і сприяють диференціації пропозиції туристичних послуг на 
регіональному ринку. 

З огляду на багатоманітність інноваційної діяльності та 
системність об’єктів інноваційного розвитку на регіональному рівні, його 
доцільно аналізувати в межах концепції регіональних туристичних 
систем. За визначенням А. Голода, регіональна туристична система – це 
«складна, відкрита, частково саморегульована система, що формується під 
впливом туристичних потоків; складається із соціальної, ресурсної, 
інфраструктурної, організаційної, управлінської, науково-освітньої та 
інформаційної підсистем; основною метою функціонування якої є 
гарантування безпеки туризму в регіоні».  

Для сфери обслуговування загалом нині характерним є 
скорочення тривалості життєвого циклу продуктів, ускладнення 
технологій, посилення загальних вимог до якості, зростання рівня 
персоналізації продукту, підвищення глибини проникнення в 
ланцюжок створення цінності для клієнта тощо. У цих умовах 
проявляється потреба скорочення ланцюжка «розроблення продукту  
впровадження технологій  освоєння виробництва нового продукту  
навчання персоналу». Базуючись на цьому всі ці складові визначають 
інноваційний потенціал підприємства як міру його готовності 
(можливостей) виконати завдання, які забезпечують досягнення 
поставлених цілей в інноваційній сфері, створення, освоєння та 
розповсюдження різного типу нововведень, реалізації інновацій в 
економічні результати.  

Л. Шимановська-Діанич серед основних напрямів інноваційної 
діяльності у сфері туризму виділяє такі: впровадження нових туристичних 
маршрутів, випуск нового туристичного та ресторанного продукту, 
надання нових готельних послуг тощо; застосування нової техніки і 
технологій; використання нових туристичних ресурсів; застосування 
нових способів і методів організації бізнес-процесу; відкриття нових 
напрямів і нових ринків збуту та інше. 

Європейський досвід підтримки інновацій свідчить, що для 
формування системи ефективної взаємодії всіх суб’єктів інноваційної 
діяльності необхідно сформувати сучасну інфраструктуру підтримки 
інновацій. Саме відсутність такої системної інфраструктури є однією з 
основних перешкод на шляху до інноваційного розвитку туристичного ринку.  

Однак, потрібно відзначити, що в сучасних умовах деякі 
туристичні підприємства, або роблять спроби займатися інноваційною 
діяльністю, або ринкові умови спонукають їх до інноваційної 
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діяльності. В проведеному аналізі зроблені акценти на конкретно-
прикладні дослідження стану впровадження інновацій туристичними 
підприємствами регіону та з’ясування проблем, які стримують їх 
інноваційний розвиток. 

В підсумку, на сучасному етапі розвитку туристичного ринку та з 
метою трансформації його на якісно новий рівень розвитку, необхідно 
суттєво розширювати та зміцнювати впроваджувальну сферу інноваційної 
діяльності, яка повинна виконувати з’єднувальну функцію між наукою, 
туристичним бізнесом, органами влади і місцевого самоврядування. 
Практичне застосування такої пропозиції в інноваційному розвитку 
туристичної сфери дозволить не тільки підвищити рівень 
конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити доцільність 
впровадження нових видів туристичних продуктів та послуг. 
 
 

Х.Фартух 
Науковий керівник – к.г.н. Л.В. Теодорович 

 
МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
 

Молодіжний туризм – це різновид туризму, спрямований на 
задоволення рекреаційних потреб молоді. У визначенні вікових меж 
молодіжного туризму науковці не дійшли спільної думки. На практиці, 
у нормативно-правових актах та науковій літературі спільно 
визначеної диференціації віку туристів не існує. Користуючись 
класифікацією ЮНВТО та Закону України вік туристів слід 
обмежувати 30-35 роками. 

У віковому розрізі молодіжний туризм доцільно розділяти на 
три частини: дитячо-юнацький (14-17 років), студентський (17-23 
років) та молодіжний (23-35 років). Виділяють внутрішній та 
міжнародний молодіжний туризм, організований та самодіяльний.  

Молодіжний туризм покликаний вирішувати важливі 
соціальні завдання, є засобом соціалізації особистості, формування 
ціннісних орієнтацій, культурного розвитку, морального та фізичного 
оздоровлення. 

Основними пріоритетами молодіжного туризму є: отримання 
нових знань; ознайомлення з історичною та культурною спадщиною 
своєї країни та інших держав; виховання поваги і толерантності до 
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інших культур; виховання національної самосвідомості; забезпечення 
багатостороннього розвитку особистості; зняття фізичної втоми, 
психологічної напруги і стресів; розвиток комунікабельності, 
самодисципліни, адаптації до умов сучасного життя; фізичне 
оздоровлення та профілактика захворювань; формування здорового 
способу та активної життєвої позиції; екологічне виховання тощо 

Серед видів молодіжного туризму можна виділяти активні 
види туризму, пізнавальний, навчальний, рекреаційний. 

Серед міжнародних організацій, які сприяють розвитку 
молодіжного туризму слід виділити такі як: ВТО, Міжнародне бюро з 
молодіжного туризму і обміну (БІТЕЖ), яке діє у складі Всесвітньої 
федерації демократичної молоді (ВФДМ).У межах Європейського союзу 
створено багато установ та організацій для допомоги й організації 
туристичних поїздок студентів і молоді. Від 2000 р. запропоновано немало 
програм і дій під керівництвом Європейської комісії Генерального 
управління освіти і культури (Europe an Commission’s Directorate-General 
Education and Culture). Найважливішими програмами стали: Сократ, 
Леонардо да Вінчі, Молодь для Європи і Темпус (Socrates, Leonardo da 
Vinci, Youth for Europe and Tempus). Усі вони мають багато спільних цілей: 
заохочують європейське співробітництво і підтримують обмін ідеями, 
людьми та технологіями. Програми часто організовуються за двома 
напрямами: один пов’язаний з молодіжною мобільністю, а інший –
асиміляцією культурних і мовних знань. За допомогою цих програм 
Європейський Союз створює європейську модель мобільності, яка виявляє 
корисність туризму як практики, пов’язаної із задоволенням і релаксом. 

Основною вимогою молодіжних турів є їхня бюджетність. 
Сприяло розвитку молодіжного туризму і виникнення дешевого 
закладу розміщення – хостелу. Сьогодні у світі працює понад 5000 
хостелів. Цілі мережі є навіть у таких віддалених країнах, як Бахрейн, 
Кенія, Марокко, Пакистан, Зімбабве, Саудівська Аравія й Уругвай. 
Майже всі хостели об’єднані в хостельні мережі, з яких найбільші – 
Міжнародна федерація молодіжних хостелів (Іnternatіonal Youth Hostel 
Federatіon) та її партнер – мережа європейських костелів European 
Youth Hostel Federation. Найбільша і найпопулярніша в світі мережа 
хостелів – це Міжнародна асоціація костелів, яка об’єднує 60 
хостельних асоціацій та 37 асоційованих членів. Вона є неурядовою 
некомерційною організацію, і працює під егідою ЮНЕСКО. Картка 
цієї системи дає право на одержання знижок у хостелах, 
акредитованих федерацією.  
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До суб’єктів діяльності у сфері молодіжного туризму в Україні 
відносяться органи державної влади, громадські організації та 
туристичні фірми. Також в Україні діють самодіяльні студентські 
туристичні організації. 

Серед турфірм, що спеціалізуються на молодіжних турах слід 
виділити Стук – travelclub «Адвентур».  

Відсутність належної підтримки держави, недостатня 
поінформованість, нескоординованість роботи перешкоджають 
належному розвитку молодіжного та студентського туризму в Україні. 
Центральними органом виконавчої влади, які повинні сприяти 
розвитку молодіжного туризму є Міністерство молоді та спорту та 
Державне агентство з туризму, що діє у складі Міністерства культури 
та інформаційної політики та. На жаль, певних програм сприяння 
розвитку молодіжного туризму ними не передбачено. Зареєстровані 
«Всеукраїнська молодіжна туристична асоціація», та Всеукраїнська 
хостел асоціація, але відповідного сайту чи сторінки у соцмережах, які 
б ілюстрували їхню діяльність не існує. 

Досвід організації студентського туризму різних країн може 
стати базисом для українських фахівців, які розробляють молодіжну 
політику в Україні.  
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О. Шубеляк 
Науковий керівник – к.е.н, доц. Ільницька-Гикавчук Г.Я. 

 
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ НА ЗРОСТАННЯ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 
 

Туристичний бізнес напряму пов’язаний з цифровими 
технологіями, тобто із певними цифровими платформами. Це 
пов’язано з тим, що сучасний турист потребує доступу до цифрової 
інфраструктури у будь-якій точці світу – від телекомунікаційних 
мереж до засобів безготівкових розрахунків. Подорожі по країнах світу 
та доступ до мережі Інтернет – одна з головних цифрових 
трансформацій світового туристичного бізнесу та самого туризму. Для 
багатьох туристів, особливо молоді, подорожують за допомогою 
певних цифрових платформ без відриву від бізнесу, сім’ї, друзів, що є 
важливою умовою при виборі туристичного маршруту. 

На теперішній час цифрові платформи заполоняють 
туристичний бізнес та активно впроваджуються в інфраструктуру 
туризму, спонукаючи зростання попиту у сфері туристичного бізнесу. 
Ступінь готовності великих міст світу до впровадження технологій 
майбутнього, оцінивши попередньо інфраструктуру туристичного 
бізнесу, наступна:Сінгапур першим може впровадити технології та 
цифрові платформи майбутнього у туристичному бізнесі, його 
готовність 62%, Лондона – 59%, Шанхая – 55%, Москви та Нью-Йорку 
по 53%. Адже рівень оцифрування туризму та туристичного бізнесу 
оцінювався наявністю багатофункціональних кіосків та розумних 
зупинок на вулицях, мобільних додатків для туристів, використанням 
інноваційних технологій в аеропортах та музеях тощо. Однак, перше 
місце посіли Барселона, Сінгапур, Шанхай та Москва. 

До нових напрямків цифрового розвитку туризму та зростання 
туристичного бізнесу, на сьогодення, є технологія Blockchain, яка 
реалізується у розподіленні бази даних, у якій пристрій зберігання 
даних не підключений до загального сервера. У перспективі 
майбутнього, дану технологію Blockchain використовуватимуть в 
метапошуковій системі, авіакомпанії, он-лайн тревел-агенства, що 
призведе до кардинальної зміни туристичного бізнесу та бізнес 
процесів в сфері туризму. 

Вже сьогодні відбувається електронна атака на традиційний 
туристичний бізнес, адже електронні туристичні офіси, комерційні 
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банки дозволяють будь-якому власнику кредитної картки купити тур, 
забронювати місце в літаку чи готелі, купити квитки на розважальні 
заходи та орендувати автомобіль у будь-якій точці світу. Таким чином, 
комп’ютерні технології призвели до створення та застосування 
принципово нових каналів електронного маркетингу для просування 
та продажу туристичних продуктів. 

Використання цифрових платформ в туристичному бізнесі 
може значно зміцнити відносини з клієнтом (наприклад, інформувати 
та супроводжувати клієнтів на маршруті), покращити якість послуг 
(смартфон як ключ від номера, реєстрація в готелі через додаток), 
покращити емоційне сприйняття, геотеги, класифікацію фотографій за 
нагадуваннями про місцезнаходження, напрямки та інструкції в 
аеропорту для інтеграції використання з профілем у соціальних 
мережах тощо.  

Розглянемо декілька прикладів наявних цифрових платформ, 
які на сьогодні функціонують та вже позитивно вплинули на зростання 
туристичного бізнесу: 1) французька платформа «Tripnparty» – дана 
цифрова платформа дозволяє мандрівникам знаходити справжні бари 
та паби в будь-якій країні, які загалом добре відомі лише місцевим 
жителям; 2) програмне забезпечення «Hilton Honors» дозволяє 
користувачам запитувати готельні послуги за допомогою програми та 
адаптувати відпустку на свій смак. Готельний бізнес використовує 
отриману інформацію для автоматичної розробки індивідуального 
плану для кожного гостя під час наступних відвідувань. 

Вплив цифрових платформ на туристичний бізнес показує, що їх 
використання тільки збільшить реалізацію туристичних послуг 
туристичних агентств будь-якої країни та регіонів. Цьому вже слугують 
технології роботів-гідів, здатних на основі штучного інтелекту розуміти 
людей та виконувати необхідні їм функції, а також чат-боти у сфері 
туризму для відповідей на найпоширеніші запитання туристів та збору 
статистичної інформації. Однак, у сучасних умовах необхідно сформувати 
та налагодити роботу узагальненої цифрової платформи туристичної 
галузі. Адже, цифрова платформа в туристичному бізнесі повинна 
гарантувати високий рівень якості туристичної інформаційної підтримки в 
будь-якій країні світу, що є найважливішим фактором, який 
безпосередньо впливає на якість туристичних продуктів та послуг, 
оскільки зміст туристичної інформаційної підтримки визначає імідж та 
форму туристичних напрямків. 
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