
 

229 
 

туризму в Україні, селяни переважно займаються задоволенням 
матеріальних потреб туристів, які безпосередньо оплачуються. Брак 
задоволення духовних потреб людей та неврахування значення 
різноманітних розваг  часто  змушує їх до швидкої зміни місця 
відпочинку. [1, с. 521] 

У довгостроковій перспективі розширення пропозиції зеленого 
туризму в Україні може сприяти розвитку малого бізнесу в 
агрорегіонах та припливу туди інвестицій. На заході нашої країни уже 
є позитивний досвід створення приватних готелів з вираженими 
етнічними особливостями, однак даний напрямок потрібно активно 
розвивати ще й в інших регіонах.  

Таким чином, у сучасних умовах для активізації розвитку 
туристичної сфери потрібні конкретні державні заходи, по-перше, у 
напрямку стимулювання відвідування іноземцями України з метою 
ознайомлення ними з національною культурною спадщиною. По-
друге, потрібними є дії держави щодо відновлення та розвитку 
внутрішнього туризму в Україні.  
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СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ТУРИЗМ 
 

Розвиток туризму в України вимагає від майбутніх фахівців 
галузі практичних та теоретичних знань, вмінь та навичок. Наукова 
складова (написання курсової роботи, участь у студентських 
проблемних клубах, круглих столах, конференціях тощо) покликана 
більш широко розкрити окремі теми та процеси, що відбуваються на 
вітчизняному та міжнародному туристичних ринках. 
Головною метою наукової діяльності студентів з напряму підготовки 
Туризм є перевірка теоретичних та прикладних знань, які їм будуть 
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необхідні в процесі практичної фахової діяльності. Написання 
курсових робіт, участь у студентських проблемних клубах, круглих 
столах, конференціях це все є важливими науковими складовими у 
виробленні кожним студентом навичок самостійного дослідження 
положень, висновків, законів, набутті досвіду вивчення і опрацювання 
теоретичних матеріалів, аналітичного дослідження статистичних та 
фактичних матеріалів діяльності суб’єктів господарювання. 
У процесі наукової діяльності студент повинен продемонструвати: 
1) знання основних нормативних та законодавчих актів, що 
стосуються вітчизняного та світового туризму. 
2) обізнаність з основних програмних теоретичних положень 
програми підготовки та вміння розширити їх діапазон  шляхом 
вивчення наукової літератури. 
3) уміння систематизувати та виокремлювати проблеми 
становлення туристичної галузі з сучасним етапом економічного 
розвитку суспільства. 
4) самостійність викладення матеріалу, зрілість використання 
математичних, статистичних, облікових та інших способів обробки 
інформації. 

5) уміння робити об’єктивні висновки і узагальнення, давати оцінки 
розвитку туристичної галузі. 
Студент може самостійно обирати та пропонувати тему наукового 
дослідження. При цьому зазначаються головні аспекти його наукової 
роботи, а саме: 
1. Актуальність теми. Кожне наукове дослідження може претендувати 
на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема 
відповідає сучасним потребам розвитку туризму. 
2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент 
повинен розкрити проблему наукового дослідження на сучасному рівні 
розвитку туристичної галузі, використовуючи необхідні наукові 
знання. Крім того, студент повинен розкрити поняття і терміни, що 
стосуються проблеми, включаючи у зміст матеріалу тільки об’єктивні 
факти і реальні практичні приклади.  
3. Дослідницький характер. У науковому дослідженні повинні 
міститись елементи дослідження: 
 вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, 
журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних 
авторів; 
 систематизація та аналіз накопиченого матеріалу, формування 
власної точки зору на поставлену проблему; 
 порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності 
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вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій. 
4. Грамотність оформлення. У науковому дослідженні не повинно бути 
граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись 
правил цитування, оформлення зносок, списку використаних джерел 
та літератури. Виконання цієї вимоги виховує у студента культуру 
оформлення наукових праць, яка знадобиться у майбутній практичній 
діяльності. 
Неприпустиме механічне списування матеріалу з книг, 
журнальних статей, тощо. Студент повинен самостійно 
формулювати власні думки, не допускати повторень. 
Кожне нове наукове дослідження повинно бути здійснено творчо, 
самостійно, на основі глибокого вивчення законодавчих на 
нормативних документів, праць вітчизняних та зарубіжних науковців, 
використання статистичного матеріалу. 
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ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Качество туристических услуг и продуктов является одним 
из важнейших факторов успешной деятельности любого предприятия 
туристической сферы, обеспечивающих защищенную позицию в 
конкурентной среде, высокую долю продаж на рынке туристических 
услуг, повышенную и устойчивую цену продаж. 


