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ВСТУП
Процес стимулювання праці або трудової

діяльності реалізується в певній соціально�еко�
номічній системі, що являє собою сукупність
взаємодіючих суб'єктів і об'єктів мотивації. У
широкому розумінні, суб'єктами мотивації в
туристичній сфері є державні та регіональні
органи управління туризмом, відповідні гро�
мадські організації та підприємства туристич�
ної сфери, а точніше — органи управління
підприємствами, що займаються створенням
умов, за яких активна трудова діяльність дає
заплановані заздалегідь результати, стає умо�
вою задоволення потреб конкретних праців�
ників і суспільства в цілому.

Інституційним ядром механізму стимулю�
вання праці в туризмі лишаються підприємства
туристичної сфери (виробники основних і до�
даткових послуг, а також турпакетів), керів�
ництво яких за допомогою специфічних по�
єднань адміністративних, організаційних і еко�
номічних важелів регулює процеси взаємодії
між власними працівниками та внутрішніми
корпоративними інтересами. Вплив названих
важелів на деякі категорії персоналу туристич�
ного підприємства може посилювати прагнен�
ня технологічних партнерів у частині активі�
зації власного збуту. Саме тому важливою
інституційною складовою організаційно�еко�
номічного механізму виступають інтеграційні
об'єднання виробників і посередників, що пра�
цюють у туризмі — стратегічні альянси та доб�
ровільні громадські об'єднання підприємств,
установ і закладів туристичної спеціалізації.
резерву вже підготовлених кадрів.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Створення інтеграційних утворень у турис�

тичній сфері забезпечує високу конкуренто�
спроможність як підприємств, так і національ�
ного туристичного продукту в цілому, надає
кращі можливості використання ресурсного
потенціалу та продуктивності праці, в тому
числі за рахунок розподілу. Саме тому автор
поставив за мету обгрунтувати створення оп�
тимізаційного механізму стимулювання праці
в межах інтеграційних утворень туристичної
сфери України, зокрема сфери зеленого туриз�
му.

РЕЗУЛЬТАТИ
Форми протікання інтеграційних процесів у

туризмі зумовлюються низкою об'єктивних і
суб'єктивних чинників. Серед них — чинники
законодавчо�нормативного впливу; ступінь
зрілості та рівень технологічності туристично�
го ринку; наявність фінансових ресурсів і ме�
ханізмів їх залучення; розміри очікуваних вит�
рат і ризики, пов'язані з організацією співро�
бітництва; стратегічні цілі власників підпри�
ємств, їх обізнаність і готовність до змін; важ�
ливість отримання швидких прибутків; загаль�
ний рівень підготовленості топ�менеджерів.

Туристична сфера України має нині пооди�
нокі приклади утворення таких інтеграційних
структур, як холдинги, створення спільних під�
приємств і франчайзингових мереж у готель�
ному, ресторанному та турагентському секто�
рах, робота за контрактом на управління, фор�
мування певних прототипів туристичних коо�
перативів і консорціумів, однак широкого роз�
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повсюдження на території країни всі вони поки
що не отримали.

Вертикальна інтеграція сприяє вирішенню
актуальної для українського туризму пробле�
ми нерозвиненості суміжних ринків, насампе�
ред ринків готельних і транспортних послуг,
представлених у багатьох регіонах України
підприємствами�монополістами.

Економічна природа формування в турис�
тичній сфері горизонтальних інтеграційних ут�
ворень є дещо іншою. Об'єднання підприємств,
що займаються однорідним видом підприєм�
ництва, в результаті якого здійснюється розши�
рення бізнесу, його інтернаціоналізація, укруп�
нення й активне проникнення капіталу на регі�
ональні ринки шляхом злиття або поглинання
[5, с. 216], спрямовується на посилення ринко�
вої влади в регіоні і, врешті�решт, призводить
до концентрації ринкової частки, монополі�
зації. Такі процеси нині тривають як на некон�
центрованих регіональних ринках, де об'єднан�
ня підприємств призводять до монополізації,
так і там, де сильна конкуренція унеможливлює
високий рівень рентабельності і зменшити її
вплив можна лише через проведення спільної
політики.

Нинішній етап розвитку інтеграційних про�
цесів у туристичній сфері України характери�
зується не тільки їх активізацією, а і пошуком
нових форм, у тому числі територіальних.

Такою інноваційною формою, що допома�
гає вирішенню питань регіонального розвитку
через задоволення економічних інтересів
суб'єктів туристичного підприємництва, стали
особливі вертикально�інтегровані системи, до
складу яких входять сконцентровані на обме�
женій території й об'єднані спільним техноло�
гічним процесом підприємства, кінцевий ре�
зультат діяльності яких спрямований на фор�
мування туристичного продукту — туристичні
кластери.

У 2004 р. почалось створення туристичного
кластера органів місцевого самоврядування
"Південне туристичне кільце", в рамках якого
здійснене об'єднання інвестиційних і рекламно�
інформаційних зусиль десяти міст�партнерів
південної України — Вознесенська, Перво�
майська, Нової Одеси, Голої Пристані, Цюру�
пинська, Южного, Білгород�Дністровського,
Ізмаїла, Іллічівська, та туристичного кластера
"Славутич" у Київській області, до якого ввій�
шли туристичне агентство "Чорнобильзовніш�
сервіс", комунальне підприємство "Агентство
з розвитку бізнесу в м. Славутич", Славутиць�
кий міський фонд підтримки підприємництва
ресторанно�готельний комплекс, АСК "Енео�

гополіс", кредитна спілка "Партнер", АТП
"Атасс", 1111 "Афіс", Управління з розвитку
фізичної культури, спорту та туризму
міськдержадміністрації. В 2005 р. з'явився кла�
стер зеленого туризму "Оберіг" у с. Гриців
Шепетівського району Хмельницької області та
транспортно�туристичний кластер "Південні
ворота України" на Херсонщині, заплановано
започаткування кластерів "Кам'янець" та "Еко�
тур" на Хмельниччині, "Чернігово�Сіверського"
та "Качанівсько�Ніжинського" на Чернігівщині,
"Гоголівські місця Полтавщини". У межах
інтеграційного утворення, в тому числі класте�
ра, формується і певний мотиваційний ме�
ханізм, основна мета якого — забезпечення
максимальної ефективності всієї системи через
стимулювання діяльності окремих підпри�
ємств�учасників і працюючого на них персона�
лу. При цьому економічний ефект від системи
має бути більшим, ніж за самостійного розвит�
ку підприємств�учасників.

Логіка процесу представлена на рис. 1, з
якого видно, що реалізація мотиваційного ме�
ханізму за варіантом "б" є простішою, техно�
логічнішою, не містить зайвих компонентів кон�
тролю та вимагає менших фінансових ресурсів.
Одночасно, за умови реалізації варіанта "а",
деякі категорії підприємств і персоналу, на�
приклад, менеджери, які займаються продажем
туристичних пакетів безпосередньо туристам,
підпадають під вплив стимулюючих програм
кількох виробників, що значно посилює їх мо�
тивацію, тоді як варіант "б" лишає їх досить
відчутних виплат. Це означає, що в межах ме�
ханізму, що побудований за варіантом "б", для
таких категорій персоналу необхідно передба�
чити компенсації. Особливості розвитку зеле�
ного туризму зумовлюють внесення змін мотива�
ційний механізм. Зокрема, в даній галузі важ�
ливе стимулювання підприємницької діяль�
ності, її підтримки та формування об'єднання
зеленого туризму, в якому будуть здійснюва�
тись заходи щодо прозорості підприємницької
діяльності, реклами, страхування тощо. Мето�
ди стимулювання як підприємців, що задіяні в
зеленому туризмі, так і найманого персоналу
також активно залежать від рівня матеріальної
підтримки та офіційного статусу зеленого ту�
ризму. За даними Державної служби з туриз�
му та курортів Міністерства культури та туриз�
му України, на долю зеленого туризму припа�
дає щонайменше 13,4% з усіх видів туризму, при
цьому 85% споживачів даного виду послуг —
вітчизняні туристи, 15% — іноземці.

З метою виявлення потенційного попиту на
послуги зеленого туризму в Україні нами про�
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водилося опитування серед 200 респондентів.
Результати дослідження показали, що лише
18,5% респондентів не знайомі з таким видом
відпочинку, як зелений туризм, 68% вислови�
лися, що з даним терміном знайомі, але не ма�
ють достатньої інформації про його туристич�
ний продукт, і лише 14% є споживачами послуг
зеленого туризму.

Цілі відпочинку на селі, які мотивують ту�
ристів здійснювати такі поїздки, — в першу чер�
гу, екологічна чистота сільських територій
(45%), наявність водойм (44%), мальовничість
ландшафту (42,5%), комфортні та привабливі за
ціною побутові умови (37,5%). Лише 20 респон�
дентів одним із мотивів подорожі відзначили
наявність побутових зручностей надворі, що
розглядається ними як екзотика.

Зелений туризм в Україні вважають перс�
пективним 64% опитуваних, а поїхали б відпо�
чивати у село лише 53%, тому що частина рес�
пондентів є або були в минулому сільськими
мешканцями.

Найбільший інтерес для відпочинку станов�
лять сільські місцевості Закарпатської (43,5%
респондентів), Полтавської (18%) областей,
Криму (16%) та Івано�Франківської області
(15%). Отриманню послуг харчування безпосе�
редньо від господарів надає перевагу 41,5% рес�
пондентів.

Під час опитування суб'єктів господарюван�
ня зеленого туризму (100 респондентів) було
виявлено ставлення підприємців із різних регі�
онів до чинників, що сприяють або перешко�
джають розвитку зеленого туризму в Україні.
Серед чинників, які перешкоджають розвитку
такого виду туризму в регіонах, більшість рес�
пондентів (38%) відзначила поганий стан інфра�
структури, в першу чергу автошляхів, та
відсутність відповідної реклами або її недо�
статність і неефективність (34%).

За попередніми даними, середня кількість
обслуговуваних туристів на рік становить по
Україні 22 тис. осіб, причому лідерами є Закар�
патська, Івано�Франківська області та Крим.
Розрахунковий обсяг доходу, отриманого від
послуг зеленого туризму в Україні, становить
приблизно 19,5 млн грн.

Таким чином, як свідчать результати дослі�
дження, в Україні послуги зеленого туризму
надають 1262 суб'єктів, із них приблизно 90%
— незареєстровані підприємці, які надають по�
слуги зеленого туризму в межах особистого се�
лянського (підсобного) господарства.

Отже, після дослідження стану та перспек�
тив розвитку зеленого туризму в нашій державі
можна зробити висновок, що зелений туризм в

Україні поступово набуває популярності як
серед туристів, так і серед підприємців�влас�
ників садиб. Основним мотивом відпочинку на
селі виступає екологічна чистота сільських
місцевостей. Саме це зумовлює активний роз�
виток інтеграційних об'єднань регіонального,
всеукраїнського та міжнародного рівня, впро�
вадження нових методів стимулювання праці як
для підприємців, так і для найманого персона�
лу. За умови формування інтеграційних об'єд�
нань, запропонований механізм стимулювання
може бути застосований і для підприємств зе�
леного туризму.

ВИСНОВКИ
Передбачення в межах існуючих інтегра�

ційних ланцюгів одночасного стимулювання
ділової активності підприємств та заохочення їх
персоналу до ефективної праці, врахування й уз�
годження інтересів всіх інституційних рівнів лан�
цюга дозволяє досягти потужного синергетично�
го ефекту, вираженого, насамперед, у забезпе�
ченні оптимального для регіону рівня продуктив�
ності праці підприємств, установ і закладів тури�
стичної сфери; підвищенні ефективності взає�
модії учасників інтеграційних утворень.

Література:
1. Антонюк К.В. Інноваційно�маркетингова

модель розвитку конкурентоспроможності ту�
ристичного сектору в Україні // Економіка та
підприємництво. Зб. наук. праць. Вип. 19. — К.:
КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2007. — С. 56—55.

2. Антонюк К.В. Регіональні кластерні мо�
делі у туристичній галузі України // Економі�
ка: проблеми теорії та практики. Зб. наук.
праць. Вип. 231. Том V. — Д.: ДНУ, 2007. — С.
810—819.

3. Гудзь П.В. Економічні проблеми розвит�
ку курортно�рекреаційних територій. — До�
нецьк: ТОВ "Юго�Восток", 2001. — 269 с.

4. Єременко А.Ю. Перспективи розвитку
сільського туризму в Україні // Матеріали VII
Всеукраїнської наук.�практ. конфер. "Стан і
перспективи розвитку туризму у світі та Ук�
раїні напередодні чемпіонату Європи з футбо�
лу "Євро — 2012". — Донецьк: Донецький інсти�
тут туристичного бізнесу, 2009. — С. 30—33.

5. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации
в туризме и сервисе. — М.; Ростов н/Д: Изда�
тельский центр "МарТ", 2008. — 221 с.

6. Швец И.Ю. Качественные критерии оцен�
ки эффективности деятельности туристическо�
го кластера // Культура народов Причерномо�
рья. — 2005. — №67. — С. 139—142.
Стаття надійшла до редакції 24.11.2010 р.


