
51

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  
ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (МАРШРУТУ)
METHODICALLY PIDDHOI TO THE FORM  
OF THE TOURIST PRODUCT (ROUTE)

УДК 338.58:65.014

Компанец К.А.
к.е.н, доцент
Київський торговельно-економічний 
університет
Бойко Г.Ф.
к.е.н, доцент,
Національний транспортний 
університет України
м. Київ, Україна

У статті досліджені проблеми України 
щодо формування туристичних екскурсій-
них маршрутів. Запропоновано алгоритм 
проектування та організації туристичного 
маршруту. Розроблена модель інформа-
ційно-методичного формування туристич-
них маршрутів. Теоретична і практична 
значущість дослідження полягає в систем-
ному підході до предмета дослідження, що 
дає можливість використовувати отримані 
результати під час формування туристич-
них маршрутів.
Ключові слова: туристичні маршрути, 
пріоритетність, територія подорожі, 
потреби споживачів, модель формування 
туристичного маршруту.

В статье исследованы проблемы Украины 
относительно формирования туристиче-
ских экскурсионных маршрутов. Предложен 
алгоритм проектирования и организации 
туристического маршрута. Разработана 
модель информационно-методического 
формирования туристических маршрутов. 
Теоретическая и практическая значимость 

исследования заключается в системном 
подходе к предмету исследования, дает воз-
можность использовать полученные резуль-
таты при формировании туристических 
маршрутов.
Ключевые слова: туристические марш-
руты, приоритетность, территория 
путешествия, потребности потребите-
лей, модель формирования туристического 
маршрута.

The article deals with the problems of Ukraine 
regarding the formation of tourist excursion 
routes. An algorithm for designing and orga-
nizing a tourist route is planned. The model 
of informational and methodical formation 
of tourist routes is developed. The theoreti-
cal and practical significance of the research 
is the systematic approach to the subject of 
research, which makes it possible to use the 
obtained results in the formation of tourist 
routes.
Key words: tourist routes, priority of the territory 
of travel, needs of consumers, model of the for-
mation of the tourist route.

Постановка проблеми. Сьогодні туризм став 
явищем, що увійшло у повсякденне життя майже 
третини населення планети. Більше того, на 
початку XXI ст. туризм за обсягами доходу спра-
ведливо посів третє місце серед провідних галузей 
світової економіки. Доходи, отримані від туризму 
за 2012 рік, займають значну частину в бюджетах 
держав і становлять до 10% валового національ-
ного продукту. Показники динаміки росту прибут-
ковості туризму значно випереджають показники 
інших галузей економіки. За даними Всесвітньої 
туристичної організації, за останні 10 років доходи 
від туризму зростали щороку на 7,9% за щорічного 
середнього зростання кількості туристичних пото-
ків на 4,5% [11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Велика кількість наукових праць присвячена питан-
ням розвитку спортивного та спортивно-оздоров-
чого туризму, тобто тому напряму, що передба-
чає активне пересування туристів. Але основною 
рушійною силою розвитку туризму залишаються 
економічні вигоди, які він надає. Так, туризм сти-
мулює розвиток елементів інфраструктури: готелів, 
ресторанів, підприємств торгівлі тощо. У роботах 
вітчизняних та іноземних науковців О. Любіцевої 
[2–4], Г.І. Михайліченко [6–8], М. Керхера [15], T. Рац, 
Л. Пуцько [16], E. Чіаф, M. Пецагно [17], присвяче-
них проектуванню туристичного продукту, немає 
технології створення туристичних маршрутів.

Мета статті полягає в розробленні методики 
формування туристичного маршруту. 

Виклад основного матеріалу. В Україні 
немає загальної якісної методики формування 
туристичних маршрутів. На підставі цього турис-
тичні підприємства створюють свою особисту 
технологію створення туристичних маршрутів. 
Багато туристичних організацій використовують 
методичні рекомендації Радянського Союзу. Роз-
пад СРСР привів до краху налагодженої норма-
тивно-правової системи міжнародного та вну-
трішнього туризму. 

Ситуація екскурсійної діяльності складалася 
не на користь цивілізованого розвитку туризму 
в Україні. Туристський простір залишається без 
контролю. Заповідник Софія Київська та Київ-
ська Лавра під час створення оглядових пішо-
хідних маршрутів використовують методичне 
забезпечення: «Требования к методической раз-
работке экскурсии. Методические рекомендации 
М.: ЦРИБ Турист, 1979», «О дифференцирован-
ном подходе к экскурсионному обслуживанию. 
Методические рекомендации М.: ЦРИБ Турист, 
1974» [5]. 

Це методичне забезпечення зазвичай розгля-
дає підготовку екскурсії у двох планах:

1. Підготовка нової теми екскурсії. 
2. Підготовка початківця-екскурсовода до про-

ведення вже розробленої в бюро екскурсії.
Підготовка нової теми включається в план 

методичного, екскурсійно-методичного або орга-
нізаційно-методичного відділу бюро подорожей і 
екскурсій, екскурсійного бюро, в плани секцій, осо-
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бисті плани екскурсоводів і ведеться відповідно до 
зазначених у них термінів.

Хоча екскурсійна діяльність у м. Києві історично 
розвивалася великими темпами, але сучасний 
економічний та політичний стан України приводить 
до негативної ситуації у сфері і характеризується 
такими основними ознаками:

– відсутністю ефективної системи захисту прав 
та інтересів екскурсантів, забезпечення безпечних 
умов на об’єктах туристсько-екскурсійних відвід-
увань та за напрямами екскурсійних маршрутів;

– відсутністю сприятливих умов для розвитку 

екскурсійної справи, державної інвестиційної полі-
тики у цій сфері та належної її підтримки;

– практичною недоступністю якісного екскур-
сійного обслуговування для малозабезпечених 
верств населення, дітей, молоді, осіб похилого 
віку та з особливими потребами; 

– відсутністю необхідної кількості професійних 
фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів 
та гідів-перекладачів);

– відсутністю міського екскурсійно-методич-
ного центру (ради), який би перевіряв професійні 
навички та знання фахівців туристичного супро-

Рис. 1. Інформаційно-методичне забезпечення формування туристичного маршруту
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воду, розробляв методики їх підготовки/перепід-
готовки та ін.

– практичною відсутністю місць паркування чи 
короткочасної зупинки екскурсійних автобусів біля 
об’єктів екскурсійного показу;

– відсутністю окремої дорожньої смуги для екс-
курсійного автотранспорту, що заважає впрова-
дженню міських автобусних екскурсій із застосу-
ванням багатомовної лінгафонної системи;

– відсутністю розвинутої мережі туристсько-
інформаційних центрів та екскурсійних пунктів;

– відсутністю чіткої схеми підготовки та пере-
підготовки відповідних кадрів, їх категоризації й 
акредитації;

– відсутністю системи обов’язкового страху-
вання екскурсантів;

– на належному рівні не здійснюється попу-
ляризація екскурсійної діяльності як важливого 
складника в духовному збагаченні населення, 
вихованні підростаючого покоління.

Дослідження робіт вітчизняних та іноземних 
науковців, присвячених проектуванню туристич-
ного продукту, не мають технології проектування 
туристичних маршрутів, тому необхідне створення 
методичних підходів до формування раціональ-
ного туристичного маршруту, які будуть базува-
тися на принципах формування конкурентоспро-
можного туристичного продукту, де враховуються 
всі досліджені фактори.

Аналіз наявних методичних підходів до фор-
мування туристичних маршрутів показав, що 
використання методів евристики та лінійного про-
грамування під час їх розроблення не гарантують 
знаходження оптимальних рішень. Тому слід зосе-
редити увагу на економічності туристичних марш-
рутів за рахунок використання уніфікованої моделі 
оптимізації та комплектації інформаційних марке-
тингових досліджень, що дає змогу отримати опти-
мальний економічний ефект. 

Для екскурсійно-пізнавальних маршрутів необ-
хідно виділити:

– пізнання історичної цінності міста: розши-
рення кругозору учасників, їх знань географії та 
природи рідного краю;

– покращення духовного стану подорожую-
чого;

– покращення естетичного і морального 
стану: екскурсійні маршрути по парках, водоймах, 
природних рекреаційних зонах;

– вивчення історії місцевості, спираючись на 
різні історичні факти міста та культурно-історичну 
спадщину предків.

Запропоновані методичні підходи [1, 12–14] 
охоплюють увесь спектр факторів впливу на вибір 
споживачем туристичної послуги, несуть у собі 
соціально-економічний ефект та можуть бути 
пристосовані до будь-якого туристичного ринку 
(рис. 1).

Виходячи з цього, можна сформулювати пер-
ший і найбільш суттєвий фактор для вибору 
району проведення походу – наявність рекреацій-
ного потенціалу. 

Для дослідження оптимальної кількості об’єктів 
відвідування прийнято тривалість часу на екс-
курсійний маршрут не більше 2–4 годин, кількість 
оглядових об’єктів – не більше 15, переїзди між 
об’єктами – від 10 до 15 хв. Тобто ці показники 
будуть сталими, і на їх підставі можна виявити 
сталий час на відвідування одного історичного 
об’єкта. Проведений кореляційно-регресійний 
аналіз дав можливість виявити оптимальну кіль-
кість об’єктів (табл. 1).

Таблиця 1
Аналіз виявлення оптимальної кількості 
туристичних об’єктів за постійного часу  
на переміщення між об’єктами (t = 15хв)

Кі
ль

кі
ст

ь 
об

’є
кт

ів
 

Час на переміщення 
між об’єктами.

Загальний час  
на маршруті.

t, хв T , хв
15 240 180 120

час переміщення 
між об’єктами, хв.

час на відвідування 
одного об’єкта (Ti), хв.

3 45 65 45 25
4 60 45 30 15
5 75 33 21 9
6 90 25 15 5
7 105 19 11 2
8 120 15 7,5 0

Розрахунки проводяться за формулою:
Ti = (T-(t×n))/n,

де: Ті – час на відвідування одного об’єкта, хв;
Т – загальний час на маршруті, хв;
t – час на переміщення між об’єктами, хв;
n – кількість об’єктів.
Визначення центрального об’єкта, найбільш 

цікавого туристам, і є ключовим та основним, що 
задовольняє пізнавальні запити, сприяє їх повно-
цінній рекреації у природних умовах. Якщо час на 
екскурсійно-пізнавальний маршрут триває понад 
6 годин, то бажано, щоб центральний об’єкт мав 
паркову зону або неподалік знаходилися кафе чи 
інші місця для відпочинку туриста. Після дослі-
дження мінімальної відстані між вибраними 
об’єктами, всіх шляхів під’їздів до об’єктів різ-
ними видами транспорту вибирається оптималь-
ніший з них.

Завдяки цьому формується схема маршруту 
(кільцева, радіального руху, лінійна, змішана) та 
початковий і кінцевий пункти маршруту. Схема-
тично ці етапи показано на рис. 2.

Для впровадження методичних підходів у 
діяльність туристичних підприємств розроблено 
алгоритм поетапного виконання дій з організації 
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та формування туристичного маршруту (рис. 3). 
Алгоритм складається з двох блоків і відокрем-
лює складну процедуру проектування туристич-
ного маршруту й організаційні питання блоку 2, які 
передбачають оформлення документації та роз-
рахунок витрат проекту:

– витрати на обслуговування екскурсійної 
послуги (маршруту);

– витрати на організацію та оформлення доку-
ментації.

Отже, проектування туристичного маршруту 
передбачає здійснення комплексу дій, які описано 
в блоці 1, що дає змогу за допомогою формалізо-
ваної моделі спростити складність дій під час їх 
виконання. Блок 2 передбачає вирішення органі-
заційних питань оформлення документації завер-
шення схеми маршруту та контроль за реалізацією 
туристичного продукту. Розроблений алгоритм дає 
змогу вирішити складні маркетингові, організаційні 
та розрахункові задачі, які ставляться під час фор-
мування нитки туристичного маршруту.

Модель формування туристичного маршруту 
передбачає використання модулів алгоритму, що 
за допомогою теорії множин, а саме з використан-
ням математичного і циклічного програмування, 
допомогли визначити пріоритетні території про-
ходження маршруту та застосувати послідовність 
вибраних об’єктів за шкалою пріоритетності.

Це дає змогу розробити вибірку декількох 
оптимальних варіантів маршрутів за низкою змін-

них показників, які на підставі програмного забез-
печення формують свою факторну групу, що дає 
змогу врахувати всі критерії вибору нитки ефек-
тивного маршруту і при цьому задіяти всі вхідні 
табличні дані. 

Для того щоб модель формування опти-
мального туристичного маршруту (FOTM) 
працювала ефективно, потрібне якісне його впро-
вадження, яке здатне забезпечити ефективне 
функціонування всіх підприємств туристичної 
галузі. Саме це допоможе скоротити витрати 
туристичних підприємств (турагенцій, туристичних 
екскурсійних бюро) на отримання туристичного 
продукту від туроператорів. 

Комплексна оцінка туристичних маршрутів при-
вела до створення двох моделей:

1. Оцінка пріоритетного району туристичної 
подорожі.

2. Поетапне формування раціональної нитки 
маршруту.

Оцінка пріоритетного району туристичної 
подорожі дає змогу на основі аналізу виявленого 
туристичного потенціалу розробити рекоменда-
ції з перспективних напрямів розвитку туризму 
в районах міста для виявлення резервів їх 
подальшого зростання. У результаті дослідження 
оцінки пріоритетного району подорожі м. Києва 
встановлено, що найбільш активно використо-
вуються об'єкти культурної спадщини, річки й 
озера для літніх пізнавальних і спортивних турів. 
Райони першого типу з високими оцінками при-
родного, культурно-історичного та інфраструк-
турного блоку досить привабливі для розвитку 
туризму – це Шевченківський та Печерський 
райони м. Києва. 

Використання моделі поетапного формування 
раціональної нитки маршруту передбачає ство-
рення відповідного програмного забезпечення. Як 
базовий інструментарій рекомендується викорис-
товувати комп’ютерні технології Маthcat [9].

Підпрограма розрахунку вартості оптимізова-
ної екскурсії розраховується з допомогою підпро-
грами Блоку 2.

1. Перевіряється вартість знаходження екскур-
санта в кожній точці.

2. Вартість перебування в усіх точках дода-
ється.

3. До загальної вартості перебування в точках 
додається вартість переміщення між точками. 
Якщо пішки, то 0, якщо транспортом – додається 
вартість перевезень.

Впровадження методичних підходів перед-
бачає виконання дій, які забезпечать ефективне 
використання всіх робочих модулів. Навчання 
користувачів програми PFOM зображено на рис. 4. 

Розроблення модуля за цим алгоритмом дасть 
змогу здійснити оперативне управління в реаль-
ному режимі часу, при цьому розробити отримане 
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 Рис. 2. Схема формування туристичного маршруту
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замовлення на створення тематичного маршруту 
за скороченим часом.

Висновки. Дослідження робіт вітчизняних та 
іноземних науковців, присвячених проектуванню 
туристичного продукту, показало, що в них не роз-
глядають технології проектування туристичних 
маршрутів, тому необхідне створення методичних 
підходів до формування раціонального туристич-
ного маршруту, які будуть базуватися на принци-
пах формування конкурентоспроможного турис-

тичного продукту, де враховуються всі досліджені 
фактори.

Розроблено методичні підходи щодо форму-
вання конкурентоспроможного туристичного про-
дукту з поетапним вирішенням складних організа-
ційно-економічних завдань. Запропоновані моделі 
формування раціонального туристичного марш-
руту, які базуються на методі циклічного програму-
вання та застосуванні принципу багатокритеріаль-
ного відбору.
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 Рис. 3. Алгоритм проектування та організації туристичного маршруту
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Рис. 4. Блок-схема програми реалізації завдання пошуку раціонального туристичного маршруту
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METHODICALLY PIDDHOI TO THE FORM OF THE TOURIST PRODUCT (ROUTE)

In the article questions on use of tourist excursions are considered. The Ukrainian tourist industry has been 
in decline for a long time.

In Ukraine, not there is a general quality methods of formulating tourist routes. The article studies the 
problems of Ukraine in the formation of tourist excursion routes. An algorithm for designing and organizing a 
tourist route is proposed. A model of information and methodological formation of tourist routes is developed. 
Theoretical and practical significance of the research lies in a systematic approach to the subject of research, 
it makes it possible to use the results obtained in the formation of tourist routes.In statti, the algorithm of the 
project is based on that tourist route. 

The model of the informational and methodical form of the tourist routes has been corrupted. On the model 
of the model is disassembled, the proverbial zaubezpechennya from the third person in the real time mode is 
the optimal way to form the route.

Theoretical and practical significance of the implementation of the field is in the system entry to the subject 
of the dosage, but it is possible to visually define the results in the form of tourist routes.


