
Причорноморський науково-дослідний інститут  

економіки та інновацій

інфраструктура ринку

Електронний науково-практичний журнал

випуск 6

одеса
2017



ISSN (Online): 2519-2868

Головний редактор: 
Шапошников Костянтин Сергійович – доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора: 
Кузьминчук Наталія Валеріївна – доктор економічних наук, професор. 

Відповідальний секретар: 
Логвиновський Єгор Ігорович – кандидат економічних наук.

Члени редколегії видання: 
Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, доцент.
Верхоглядова Наталія Ігорівна – доктор економічних наук, професор.
Войт Сергій Миколайович – доктор економічних наук.
Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор.
Гулей Анатолій Іванович – доктор економічних наук.
Князєва Олена Альбертівна – доктор економічних наук, професор.
Коваленко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор.
Миронова Лариса Геннадіївна – доктор економічних наук.
Скірко Юрій Іванович – доктор економічних наук, професор.
Скидан Олег Васильович – доктор економічних наук, професор.
Шмиголь Надія Миколаївна – доктор економічних наук, професор.
Ліна Пілеліене – Ph.D., професор економіки.
Натія Гоголаурі – доктор економічних наук, професор. 
Анджей Паулік – доктор економіки хабілітований, професор.
Катерина Нацвлішвілі – доктор економічних наук, професор.
Алієв Шафа Тифліс огли – доктор економічних наук, професор.

Електронна сторінка видання – www.market-infr.od.ua 

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися  
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»  

на підставі Наказу МОН України від 7 жовтня 2016 року № 1222

Рекомендовано до поширення через мережу Internet  
Вченою радою Причорноморського науково-дослідного інституту  

економіки та інновацій (протокол № 4 від 24.04.2017 року)

 © ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут  
економіки та інновацій», 2017



роЗділ 1. економічна теорія  
та історія економічної думки
вітренко а.о.
ІННОВАЦІЇ ТА ФІЗИЧНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ  
ВИРОБНИЦТВА СУЧАСНОЇ СФЕРИ ПОСЛУГ 6
тютюнникова с.в., Гайдар а.о.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ТА ДЕТІНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 12

роЗділ 2. світове ГосПодарство  
і міжнародні економічні відносини
мухамедова д.р., антоненко к.в.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА США 18
Зеліч в.в.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 21
ковальчук с.я., римар а.Ю.
ПРОБЛЕМА ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ 26
Белінська я.в., кравцова а.в.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ 32
очеретний д.с.
ІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 37
манаєнко і.м., Подвальна в.в.
ТЕНДЕНЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ 43
тіпанов в.в.
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 48

роЗділ 3. економіка та уПравління  
національним ГосПодарством
капраль о.р.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 53
мартіянова м.П., статівка к.о.
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 57
маслак о.м., Гужвенко с.м.
СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЧНИХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ 63
Передерко в.П.
СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС:  
СФЕРА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 2015 – ПОЧАТОК 2017 РР. 68

роЗділ 4. економіка та уПравління  
ПідПриЄмствами (За видами діяльності)
Башинська і.о., новак н.Г.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 75
Боковець в.в., Прутська т.Ю.
ФОРМУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 79
Бондаренко л.П., Задерецька р. і.
АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ  
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 85
Буняк н.м.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ  
У КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА 90
Гайдаржийська о.м., рибак о. м., чайковська а.о.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 94
Hlushachenko A.I.
BUSINESS IN UKRAINE, REGIONAL DEVELOPMENT
AND INTEGRATION PERSPECTIVES 97
дудник о.в., смігунова о. в., краля в.Г.
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 103

Зміст



думанська і.Ю.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТАТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОВАЙДИНГУ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 108
клімова о.і.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 114
Григор’єва о.в., лавріненко і.о.
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 121
мартіянова м.П., лазарєв м.в.
РОЗРОБКА ТА РОЗВИТОК БРЕНДУ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
«ХАРКІВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК», ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ  
ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВЩИНИ 125
лизунова о.м., Поліщук н. о.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 130
лисенко а.о., онопрієнко Г.с.
ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 134
ляшко і.і., Єременко о.м.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
ТА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  138
Герасимова о.л., Подоляну м.в., чачкова а.в.
АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 141
Притула а.і., міняйленко і.в.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 147
татаринов в.в., татаринов в.с., луцык в.м.
ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 152
турчак в.в., кульганік о.м.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 158
ушкальов в.в.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 163
чижишин о.і.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 167
Шостак л.в., данечкіна а.о.
ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 172
Шостак л.в., яровенко м.м.
ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ В УКРАЇНІ 177

роЗділ 5. роЗвиток Продуктивних сил  
і реГіональна економіка
Беркут о.в.
СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 182
самофатова в.а.
ВПЛИВ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ І КРИЗ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ  
І СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ 189

роЗділ 6. демоГрафія, економіка Праці,  
соціальна економіка і Політика
нілова н.м., Божко м.і., Зимогляд а.в.
БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА  
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 193
волкова н.в., Барабаш н.м., Білодід к.в.
НЕФОРМАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 199
Гончаренко м.л., мацола о. П.
ГРОШОВІ ТА НЕГРОШОВІ ФОРМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  
НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 204



роЗділ 7. ГроШі, фінанси і кредит
корват о.в.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ  
СТРАХОВОГО РИНКУ 208
кулакова о.Ю., далєвська т.а.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ У ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
І БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 213
Пархонюк Ю.м., далєвська т.а.
ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ:  
РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 216
слободянюк н.о., Пишна о.в.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 219
стойка в.с.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ 224
Штефан л.Б.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 230

роЗділ 8. БухГалтерський оБлік,  
аналіЗ та аудит (За видами діяльності)
Гудзенко н.м., романович л.а.
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
ТОВАРОВИРОБНИКІВ: МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ 234
Prokopishyna O.V.
METHODICAL APPROACHES TO THE ACCOUNTING  
OF FIXED ASSETS REVALUATION 240
солодка н.в.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ГРУПІ ПІДПРИЄМСТВ 246

роЗділ 9. математичні методи, моделі  
та інформаційні технолоГії в економіці
афанасьєв к.м.
МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК 250
воронин а.в., Гунько о.в.
ХАОС НА РЫНКЕ ТРУДА 254
нещадим л.м., тимчук с.в.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВІЛЬНИМ ЧАСОМ  
РЕКРЕАНТІВ У СЕКТОРІ ТУРИЗМУ 258
Шевчук і.Б., янів м. і.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДБОРУ  
ОПТИМАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ПРОГРАМИ І БАНКУ НАДАВАЧА 261



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

258 Випуск 6. 2017

методолоГія та аналіЗ уПравління вільним часом  
рекреантів у секторі туриЗму
METHODOLOGY AND MANAGEMENT ANALYSIS LEISURE TOURISTS  
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У сучасних умовах розвитку туризм відіграє 
важливу роль у стимулюванні економічного 
розвитку не тільки безпосередньо турис-
тичної галузі, але й суміжних галузей. Визна-
чення пріоритетних напрямів економічного 
розвитку України забезпечить створення 
високоприбуткової туристичної галузі, яка 
задовольнить потреби внутрішнього та 
міжнародного туризму.
Важливими у функціонуванні туристич-
них підприємств є питання щодо забезпе-
чення ефективного управління обсягами 
діяльності та моделювання вільного часу 
населення. Провідну роль у ефективності 
туристичної діяльності також займає 
фінансово-інвестиційне забезпечення, управ-
ління якістю туристичних послуг та орга-
нізація раціонального використання часу 
рекреантів.
ключові слова: туризм, рекреант, менедж-
мент, управління, моделювання.

В современных условиях развития туризм 
играет важную роль в стимулировании 
экономического развития не только непо-
средственно туристической отрасли, но 
и смежных отраслей. Определение приори-
тетных направлений экономического раз-
вития Украины обеспечит создание высоко-
доходной туристической отрасли, которая 
удовлетворит потребности внутреннего 
и международного туризма.

Важными в функционировании туристи-
ческих предприятий является вопрос 
обеспечения эффективного управления 
объемами деятельности и моделирова-
ния свободного времени населения. Веду-
щую роль в эффективности туристи-
ческой деятельности также занимает 
финансово-инвестиционное обеспечение, 
управление качеством туристических 
услуг организация рационального исполь-
зования времени рекреантов.
ключевые слова: туризм, рекреант, 
менеджмент, управление, моделирова-
ние.

In the current conditions of tourism plays an 
important role in promoting economic develop-
ment of not only tourism industry directly, but 
also related industries. Determining the priorities 
of economic development of Ukraine will ensure 
the creation of highly profitable tourism industry 
that meet the needs of domestic and interna-
tional tourism.
Important in the operation of tourism enterprises 
is the issue of ensuring effective management 
of business volume and modeling leisure 
population. Leading role in efficiency of tourist 
activity also covers financial and investment 
support, quality management and tourism 
organization time management tourists.
Keywords: tourism, tourists, management, 
control, simulation.

Постановка проблеми. Туризм як форма суспіль-
ного споживання специфічних благ, послуг та товарів 
потребує досконалої системи менеджменту. Обґрун-
тування методологічних основ організації споживання 
туристичного продукту пов’язане з оптимальним розпо-
ділом вільного часу туриста, який він виділяє на подо-
рож чи рекреацію. Результатом реалізації туристичного 
продукту є ефективне споживання туристичних благ, 
що у свою чергу залежить від оптимального викорис-
тання вільного часу туриста.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Зару-
біжні економісти приділяють багато уваги досліджен-
ням проблем організації туристичної діяльності, серед 
яких: Луі Д’Аморе, Томас Л. Бартон, С. Каспар, Б. Рітчі, 
В. Хунцикер, Уїльям Г. Шенкир та інші. Праці зазна-
чених вчених створюють цілісну теоретичну базу для 
функціонування сфери туризму, оскільки вони дають 
достатнє уявлення про сутність туризму, його види та 
роль у розвитку країни. Д. Осипов торкається питання 
нових концепцій розвитку туризму. Досить важливими 
дослідженнями у розвинених країнах є з’ясування 
засад функціонування міжнародного туризму та шляхів 
його розвитку. Найбільш ґрунтовні дослідження осо-
бливостей розвитку міжнародного туризму проведені 
такими фахівцями, як: Гофре Харріс, Кеннет М. Кац.

У наукових працях знайшли своє відображення 
питання щодо передумов виникнення, принципів функ-

ціонування підприємств сфери туризму, класифікація їх 
форм і видів, організації діяльності у ринкових умовах, 
методології розробки і реалізації державної та регіо-
нальної туристичної політики, особливостей обліку та 
аналізу результатів роботи, планування фінансово-
господарської діяльності, світового досвіду організації 
туризму. Зазначена проблематика висвітлюється у нау-
кових працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як: 
М. Бондаренко, О. Вуйцик, В. Герасименко, В. Єрма-
ченко, М. Колосінська, Л. Коржилов, Д. Соловйов, 
В. Шиманська та інших. Серед сучасних російських 
вчених, що вивчають основи туризму, можна назвати: 
М. Дмитрієв, М. Забаєва, В. Козирев, Е. Писаревський, 
які проводять детальний аналіз теоретичних основ 
функціонування туризму з метою розвитку даного 
сегмента економіки в Росії. Проблемам структуризації 
туристичної індустрії присвячені роботи В. Морозова.

Важливим аспектом організації повноцінного від-
починку туриста є раціональне використання часу. 
Визначення вільного часу відпочивальника- туриста 
залежить від багатьох чинників. Насамперед нематері-
альні чинники, що впливають на визначення вільного 
часу туриста важко піддаються кількісному визна-
ченню, але впливають на результат відпочинку. Тому 
формування методології та менеджменту аналізу 
вільного часу туриста в туристичному секторі є важ-
ливим та потребує подальших досліджень.
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формулювання цілей статті. Метою статті є 
розроблення і обґрунтування методики визначення 
вільного часу туриста як інструментарію менеджменту 
у туристичному секторі.

Означену мету структуровано на такі завдання: 
характеристика концепції вільного часу рекреанта; 
обґрунтування методики визначення фонду добового 
часу рекреанта, його структури і кількісних характе-
ристик; опис та обґрунтування процесу формування 
вільного часу туриста.

виклад основного матеріалу. Організація вільного 
часу потребує вдосконалення. Програми тривалого 
відпочинку не враховують характеру конкретної праці. 
Багато колективів грають пасивну роль замовника, чи 
не орієнтуючи туристсько-екскурсійні організації на 
задоволення потреб членів своїх організацій, колек-
тивів, обумовлених їх професійними і соціальними 
особливостями.

Далеко не всі вміють користуватися і правильно 
провести свій вільний час, тому перед організаторами 
туризму стоять проблеми великої значущості – удо-
сконалювати культуру використання вільного часу. 
Нагадаємо, що ще 15–20 років тому десятки мільйонів 
чоловік подорожували за маршрутом вихідного дня 
та самодіяльного туризму.

У 80-х рр. поняття рекреації та відпочинку роз-
різнялися, і основна їх відмінність полягала в тому, 
що рекреація – це частина вільного часу, пов’язана 
з відновленням сил людини на спеціалізованих тери-
торіях, переважно за межами місця їх постійного про-
живання. Уважалося, що для того, щоб відпочинок 
став рекреацією, потрібно залишити межі свого безпо-
середнього місця проживання і переміститися в якесь 
спеціалізоване місце, орієнтоване саме на відновлення 
сил. Туризм класифікували, як форму суспільного 
споживання специфічних благ, послуг та товарів, що 
об’єктивно розвинулася внаслідок соціологізації від-
творювальної функції, утворивши галузь діяльності зі 
створення цього специфічного продукту та організації 
його споживання, яка за кінцевим призначенням та 
характером діяльності належить до споживчих галузей 
господарства [1].

У сучасних умовах таке розмежування понять 
втратило сенс. Термін «відпочинок» і «рекреація» 
розглядаються, як синоніми, тобто дещо різні позна-
чення одного й того ж явища.

Види відпочинку можуть бути самими різними. Це 
перш за все сон як основна і найнеобхідніша форма 
відпочинку. Залежно від віку та індивідуальних осо-
бливостей для сну людині потрібні більшу або меншу 
кількість часу, але в цілому у сні вона проводить не 
менше третини свого життя, тобто близько 8 годин. 
Відпочинок включає набір видів діяльності, пов’язаних 
з розвагами і спортом, відвідуванням різних цікавих 
для людини місць і багато іншого.

Визначення відпочинку, рекреації, туризму, екс-
курсій та деяких інших понять виявляється складним, 

тому слід розглянути зміст понять та їх співвідношення 
лише в загальному вигляді.

Основні поняття рекреації як відпочинку:
– орієнтація на відновлення сил людського орга-

нізму;
– відсутність зв›язку з виробничою діяльністю;
– відсутність зв›язку із задоволенням насущних 

потреб;
– активність, як правило, за межами основного 

місця проживання.
Про важливість повноцінного використання люди-

ною вільного часу йшлося в багатьох документах 
держави. У них вказувалося на докорінне поліпшення 
організаційної сторони справи, підкреслювалося, що 
багато залежить від спільної діяльності місцевих орга-
нів влади, профспілок та молоді. Саме цим організа-
ціям належала провідна роль у реалізації завдань 
туристсько-екскурсійної справи.

У новітній історії розрізняють 3 фази розвитку кон-
цепції вільного часу [2, ст. 24–25; 3, ст. 245; 4, ст. 68–79]:

у 50-ті роки домінувала орієнтація на вільний час 
як засіб відновлення фізичних і розумових сил;

– у 60-ті роки вільний час використовувався на 
споживання матеріальних благ, які забезпечують зрос-
тальний добробут суспільства (придбання нерухомості, 
товарів тривалого використання, предметів розкоші 
тощо п.);

– у 80–90-х роки і нині явною стала тенденція до 
гедонізаціі вільного часу, споживання матеріальних 
благ не як самоцілі, але заради насолоди життям.

Процес обслуговування рекреанта (суб’єкта) 
в туристично-рекреаційної галузі, як і в безлічі різних 
галузей людської діяльності, ґрунтується, по суті, на 
наявність у нього вільного часу [5, ст. 73–75].

Дослідження вільного часу залежить від немате-
ріальних чинників, які важко піддаються кількісному 
визначенню, але, безумовно, значно впливають на 
якість одержуваного результату. Межі між вільним 
і іншими видами не робочого часу важко вловимі 
і умовні [6, ст. 157–162]. В узагальненому вигляді віль-
ний час розглядається, як частина не робочого часу, 
що залишається у людини після вирахування різного 
роду непорушних, необхідних витрат часу.

Структура фонду добового часу і її кількісні 
характеристики досліджувалися багатьма авторами. 
Г.П. Орлов [7, ст. 100–134] на основі даних соціологіч-
них досліджень багатьох років показує, що на кожного 
працюючого на добу доводиться 9:00. 30 хв. робітника 
і пов’язаного з роботою часу, 8:00. 30 хв. фізіологічно 
необхідного часу (сон, прийняття їжі, особиста гігієна), 
три години вільного часу, який зростає до 5 годин, 
якщо додати всі вихідні та святкові дні.

Отже, структура добового фонду часу суб’єкта [6, 
ст. 157–162] може бути задана як:

{ } { } 5,4,3,2,1,,,,, 54321 === siiiiiii s  

,де i1 – час на основну діяльність (роботу, навчання); 
i2 – час на пересування до місця основної діяльності 
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і назад; i3 – час на задоволення природних потреб; 
i4 – час на вирішення побутових проблем; i5 – час на 
фізичний та інтелектуальний розвиток і відпочинок 
(власне вільний час).

Значення компонента і відрізняються в робочі (′), 
неробочі (′′) і відпускні (′′′) дні. Структура добового 
фонду суб’єкта залежить від типу дня і задається для 
робочих днів компонентів i′, для неробочих днів – i′′, 
для відпускних – i′′′. Тому має сенс ввести узагальнений 
показник і та позначити особливості його компонент:

{ } { },,, ssss iiiII ′′′′′′==
 ,

компоненти якого мають такі відмінності:

3333 iiii ′′′=′′=′=  ,
час на задоволення природних потреб не залежить 

від типу дня:
02121 =′′′=′′′=′′=′′ iiii  ,

(у позаробочий і відпускні дні час на основну діяль-
ність і пересування до місця основної діяльності і назад 
у структурі добового фонду відсутній).

Тоді узагальнений показник структури добового 
фонду має наступний вигляд:

{ }.;;;0;0;;;;0;0;;;;; 54354354321 iiiiiiiiiiiI ′′′′′′′′′′′′′′=  

Процес формування вільного часу суспільства 
визначається суб›єктами, що належать до різних 
соціально-культурних утворень [6, ст. 157–162]. При 
цьому суб’єкти ведуть конкретну діяльність на основі 
стандартів соціально-культурного освіти – системи, 
середовища та ін. Автори роботи [6, ст. 157–162] запро-
понували при дослідженні вільного часу класифіку-
вати суспільство по відношенню до праці: працюючі 
і непрацюючі суб’єкти в робочі, неробочі та відпускні 
дні. Із результатів дослідження випливає необхідність 
доповнити запропоновану структуру двома складо-
вими: учнями всіх видів навчальних закладів від шкіл 
до університетів включно і дітьми віком до 7 років. Тому 
в якості базису для дослідження вільного часу прийма-
ються соціально-культурні групи, задані показником J:

{ } { } 4;3;2;1,;;;; 4321 === ljjjjjj l  ,
де j1 – працююче населення; j2 – не працююче насе-

лення; j3 – школярі та студенти; j4 – діти до 7 років.

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
визначення вільного часу потенційних рекреантів за 
допомогою моделювання дасть змогу більш ефективно 
працювати галузі туризму. Основоположним у мето-
диці визначення вільного часу рекреанта є показник 
добового фонду суб’єкта, який включає в себе час на 
основну діяльність, пересування до місця основної 
діяльності і назад, задоволення природних потреб, 
вирішення побутових потреб, а також час на фізич-
ний та інтелектуальний розвиток і відпочинок. Саме 
величина останнього показника і дозволяє виявити 
можливості залучення рекреанта у сферу туризму та 
виявити можливості оптимального його використання.
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