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Туристична галузь є однією з найбільш прибуткових у народному господарстві України.
Величезний історико-архітектурний, природно-кліматичний та культурно-етнографічний
потенціал, накопичений у державі, складає одну з вагомих іміджевих характеристик держави. За
умов складного політико-економічного становища саме ця сфера гостинності може сприяти
вирішенню проблем зайнятості населення, залученню іноземних інвестицій, покращанню іміджу
нашої країни. У той самий час розвиток галузі тісно пов’язаний з новими вимогами до персоналу
та зокрема до вмотивованості працівників підвищувати якість туристичних послуг, задовольняти
потреби споживачів туристичних продуктів, підвищувати свій кваліфікаційний та професійний
рівень. У статті вирішено такі наукові завдання: проведено контент-аналіз і встановлено наукові
проблеми щодо розгляду вченими зовнішнього мотиваційного середовища туристичних
підприємств з урахуванням чинників впливу на їх розвиток; обґрунтовано поняття «зовнішнє
мотиваційне середовище туристичного підприємства»; виділено чинники та розроблено алгоритм
діагностики зовнішнього мотиваційного середовища туристичного підприємства.
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Вступ. З урахуванням підвищенням вимог до якості послуг на міжнародному
туристичному ринку та відповідно до якості праці персоналу туристичних підприємств
як першооснови їх розвитку на перший план виступає рівень вмотивованості
працівників туристичних підприємств (від покоївок і туристичних агентів до
менеджерів і вищого керівництва туристичними комплексами та готелями). Разом із
тим проведені дослідження свідчать про те, що на туристичних підприємствах в Україні
спостерігається значна невідповідність наявного кадрового потенціалу та рівня
розвитку галузі в цілому зростаючим потребам і запитам споживачів щодо обсягів та
якості пропонованих нею послуг. Однією з головних причин такого становища є
i
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наявність у зовнішньому середовищі демотивуючих чинників, які не спонукають
персонал туристичних підприємств до підвищення якості надання туристичних послуг і
туристичних продуктів. Отже, необхідне виявлення чинників зовнішнього
мотиваційного середовища туристичного підприємства.
Постановка проблеми. У той час як мотивація персоналу туристичних підприємств
розглядається у дослідженнях таких українських учених-економістів, як М. П. Мальська
та І. Г. Пандяк [1], Л. І. Нечаюк і Н. О. Телеш [2], Г. Б. Мунін та А. О. Змійов [3], вони
досліджують лише внутрішні мотиваційні чинники в самій системі «туристичне
підприємство». Серед останніх досліджень українських учених-економістів, які саме під
таким кутом сприймають проблеми розвитку мотивації персоналу туристичних
підприємств,
необхідно
виділити
наукові
здобутки
Т. С. Пічугіної
та
С. О. Гончарова [4], якими аспекти мотивації розглянуто як функції менеджменту з
урахуванням специфіки цього процесу на туристичному підприємстві, та дослідженням
внутрішніх чинників у самій системі менеджменту, що впливають на мотивацію
персоналу; І. Л. Рябоконь і О. О. Холодової, якими проблеми мотивації персоналу
розглянуто також із урахуванням внутрішніх чинників впливу на потреби персоналу [5].
У той самий час цими вченими [1–5] мотивація персоналу туристичних підприємств
розглядається як спонукання працівників до трудової діяльності поза врахуванням
зовнішніх чинників впливу на мотиви, що є науковою проблемою.
Метою дослідження є аналіз наукових підходів до дослідження зовнішнього
мотиваційного середовища туристичних підприємств у цілому та виділення чинників,
що впливають на мотивацію їх персоналу та формуються у ньому, зокрема.
Результати дослідження. Поруч із визначеною вище науковою проблемою не менш
гострою є недосконалість підходів при дослідженні окремими вченими зовнішніх
чинників, що впливають на мотивацію персоналу туристичних підприємств. Так,
зокрема, у дослідженнях Н. В. Бунтової досліджуються зовнішні чинники, що
впливають на загальну систему управління персоналом на туристичних підприємствах,
але, в той самий час самій мотивації не відводиться пріоритетної ролі у кадровому
забезпеченні [6]. У дослідженнях Е. В. Щепанського під час аналізу чинників, що
гальмують розвиток туризму в Україні, розглянута лише незначна частина з тих, які
істотно впливають на мотивацію персоналу та при цьому не виокремлюється сфера
походження цих чинників («…нестабільність внутрішньої політики, невідповідність
транспортної інфраструктури міжнародним стандартам, невідповідність готельної бази,
високі ціни на готельні та ресторани послуги у містах, недосконалість законодавчого та
економічного стимулювання розвитку туризму, недостатньо кваліфіковане
обслуговування туристів, відсутність єдиної політики держави та місцевої влади у
створенні позитивного іміджу України як країни туризму») [7]. Саме така проблема при
вивченні чинників зовнішнього середовища туристичних підприємств властива й для
результатів досліджень Н. І. Остап’юк, в яких досліджено лише такі економічні
тенденції, як погіршення стану матеріально-технічної бази, зниження сумарних
показників туристичної галузі, складність фіскальної ситуації, несприятливість
інвестиційного клімату [8].
Більш широке коло показників і чинників, на основі яких вивчається вплив
зовнішнього середовища на розвиток туристичних підприємств в Україні, аналізується
іншими вченими. Так, наприклад, О. О. Колесник у своїх дослідженнях оперує
системою взаємозв’язаних показників для аналізу й оцінки розвитку ринку туристичних
послуг, розподілених на відповідні блоки з урахуванням можливостей офіційної
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статистичної звітності, що охоплює різні сторони діяльності суб’єктів туристичного
ринку України [9]. Сутність цього наукового підходу автора полягає у розподілі
показників за такими блоками: «Забезпеченість туристичними ресурсами», серед яких,
на наше переконання, виділяються й такі, що безпосередньо визначають зовнішнє
мотиваційне середовище туристичних підприємств (середньооблікова кількість
працівників, середньомісячна заробітна плата в туризмі, вартість робочої сили, які, на
думку вченого, характеризують трудовий потенціал туристичної інфраструктури);
«Обсяги та напрями туристичних потоків», серед яких поруч із іншими виділяються й
такі, що характеризують зовнішнє мотиваційне середовище туристичних підприємств із
точки зору мотивів споживача туристичних послуг – валовий туристичний потік,
кількість туристів та екскурсантів, сальдо та інтенсивність туристичних потоків;
«Економічний розвиток туристичної індустрії», серед яких є показники, що
характеризують зовнішнє мотиваційне середовище туристичних підприємств із точки
зору вмотивованості до поліпшення результатів праці їх персоналу (продуктивність
праці) і отримання кінцевих результатів їх діяльності (обсяг наданих туристичних
послуг, витрати, пов’язані з їх наданням, прибуток і рентабельність) [9]. Однак, на наш
погляд, такий розподіл показників за визначеними блоками не є повним і доцільним із
точки зору характеристики зовнішнього мотиваційного середовища туристичних
підприємств.
Окремі показники, що можуть характеризувати це середовище, аналізуються й у
дослідженнях Я. І. Алмашій [10]. До таких можна віднести продуктивність праці у
туризмі та рівень середньомісячної заробітної плати в туристичній галузі регіону, які, за
розрахунками вченої, корелюють із прямими інвестиціями, кількістю ліцензіатів, що
надавали турпослуги, кількістю готелів та інших місць для короткотермінового
проживання, середньообліковою кількістю працівників [10]. У той самий час,
аналізуючи ефективність діяльності туристичних підприємств на мікро- та мезорівнях,
окрім зайнятості у галузі, вченим не враховані ані продуктивність праці, ані рівень
середньої заробітної плати, що є недоліком самого наукового підходу до сприйняття
сутності ефективності господарської діяльності без урахування ключових показників,
які впливають на мотивацію персоналу та свідчать про її рівень. У дослідженнях
Т. С. Незвещук-Когут при дослідженні зовнішнього середовища регіонального рівня,
що впливає на діяльність туристичних підприємств, серед загальних кількісних
показників лише один (кількість працівників у сфері послуг регіону) можна вважати
таким, що пов’язується з аспектами праці [11]. У свою чергу, до цього показника та
саме на цьому (регіональному) рівні О. В. Плугарь додає аналіз показників структури
персоналу та рівня його заробітної плати [12], що, на наше переконання, повинно бути
продіагностованим при дослідженні зовнішнього мотиваційного середовища, але у
цілому не достатньо.
Отже, аналізуючи підходи вчених до аналізу зовнішнього середовища, що впливає
на розвиток туристичних підприємств в Україні, можна дійти такого висновку: на
розсуд кожного використовуються різні показники, але при цьому жодну з методик не
можна визнати такою, що може бути застосована для діагностики зовнішнього
мотиваційного середовища. Ця практична проблема від початку має причину
недосконалості статистичного обліку туристичної діяльності на макрорівні, з одного
боку, а з іншого – недослідженості самої проблематики мотивації персоналу
туристичних підприємств.
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Щодо підтвердження першої науково-практичної проблеми, привертають увагу
результати досліджень таких учених, як В. О. Полюга [13], Н. І. Остап’юк [8] та
О. О. Колесник [14]. Так, зокрема, В. О. Полюга звертає увагу на відсутність в Україні
чітких статистичних стандартів у сфері туризму, методології і методики статистичного
нагляду на рівні регіонів, що не дозволяє сформувати повну і достовірну інформаційну
статистичну базу, порівнянну на національному й міжнародному рівнях [13];
Н. І. Остап’юк звертає увагу на те, що внаслідок цієї проблеми знижується точність
оцінювання параметрів моделі, розробленої вченим для оцінювання змін у показниках
туристичної галузі [8]; О. О. Колесник звертає увагу на те, що проблема статистичного
обліку тенденцій розвитку туристичної галузі в Україні на національному та
регіональному рівнях ускладнилася ще більше після того, як із 2007 р. припинилося
формування та друкування статистичного щорічника «Туризм в Україні» [14].
Безперечно, що перелічені проблеми практичного характеру ускладнюють
діагностику зовнішнього середовища, що впливає на розвиток туристичних підприємств
в Україні у цілому – його мотиваційного середовища як на національному, так і на
регіональному рівні економіки зокрема. При цьому не менш складним науковим
завданням є відбір показників, що дозволяють проаналізувати у зіставленні розвиток
окремого підприємства (макрорівень), туристичної галузі в регіоні (мезорівень) та у
країні в цілому (макрорівень). Треба відмітити, що окремими вченими (зокрема
А. В. Юр’євою-Юрій [10] та Я. І. Алмашій [15]) проводиться комплексна діагностика
зовнішнього середовища за однотипними показниками, що характеризують стан
розвитку туристичних підприємств. Так, у своїх дослідженнях А. В. Юр’єва-Юрій при
аналізі ефективності стимулювання персоналу підприємств туристичної сфери
доводить, що діагностика передбачає комплекс заходів, спрямованих на стимулювання
персоналу як окрему динамічну систему і водночас як складову інших систем –
туристичної сфери країни або регіону в цілому, або внутрішнього середовища окремого
підприємства, що підлягає кількісній оцінці, результатом якої може стати агрегований
інтегральний висновок [10]. При цьому об’єктом діагностики цього вченого обираються
макро- та мезорівні (комплекс стимулювання підприємницької діяльності в туристичній
сфері країни та регіону), на мікрорівні – комплекси стимулювання персоналу
підприємств-виробників туристичних послуг, туристичних операторів і турагентів, а
сама діагностика проводиться на макро-, мезо- та мікрорівні з урахуванням поєднання
факторів; особливу увагу на мезо- та макрорівні приділено аналізу таких показників, як
кількість зайнятих (зокрема кількість працевлаштованих і звільнених з різних причин),
демографічна ситуація в країні, що впливає на пропозицію на ринку праці, рівень
заробітної плати, рівень освіти та кваліфікації робочої сили у галузі – як таких, що
впливають на мотивацію персоналу туристичних підприємств, та структурні параметри
туристичних потоків – як таких, що визначають мотивацію населення до туризму та
придбання туристичних продуктів і послуг [10]. У свою чергу, Я. І. Алмашій пропонує
концепцію діагностики ефективності туристичних підприємств у регіоні, що
ґрунтується на комплексі параметрів мікро- та мезорівнів, охоплює оцінку
економічного, соціокультурно-освітнього та екологічного аспектів їх діяльності,
відповідно до якої серед низки показників аналізуються саме ті, що характеризують
зовнішнє мотиваційне середовище (фонд оплати праці в туризмі, рівень рентабельності
та продуктивності праці, зайнятість, середньомісячна заробітна плата) – як таких, що
впливають на мотивацію персоналу туристичних підприємств і характеризують його
вмотивованість), та структурні параметри туристичних потоків як таких, що визначають
мотивацію населення до туризму та придбання туристичних продуктів і послуг [15].
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У той самий час перелік показників, які використовують ці вчені [10; 15], також є
недостатнім для діагностики зовнішнього мотиваційного середовища туристичних
підприємств, оскільки не вирішує низки проблем розвитку мотивації персоналу.
Відтак, виходячи з вищевикладеного, необхідне розроблення принципово нової
методики діагностики зовнішнього мотиваційного середовища туристичних
підприємств, в основу якої повинні бути покладені такі положення:
- по-перше, враховуючи мотиви суб’єкта, який надає туристичні послуги (власне,
персонал туристичних підприємств), і того суб’єкта, який їх отримує (споживач), при
діагностиці зовнішнього мотиваційного середовища туристичного підприємства
відповідно вивчаються мотиви двох сторін. При цьому встановлюється залежність між
умотивованістю першої сторони (суб’єкта-надавача) та другої (суб’єкта-отримувача)
щодо якісного надання та задоволення туристичними послугами;
- по-друге, при діагностиці зовнішнього мотиваційного середовища туристичного
підприємства встановлюється факт їх впливу на розвиток підприємства, наявності або
відсутності тієї чи іншої проблеми. При цьому, виходячи з переліку визначених
проблем, проводяться як економічні розрахунки (при можливості констатувати певну
проблему), так і соціологічні дослідження (опитування персоналу туристичних
підприємств). Таким чином, виходячи з одержаних даних при встановленні проблем
визначаються чинники зовнішнього середовища впливу на мотиви персоналу
туристичного підприємства;
- по-третє, при діагностиці зовнішнього мотиваційного середовища аналізуються як
відібрані показники на основі офіційних статистичних даних, так і результати
проведених соціологічних досліджень, що надасть можливість у комплексі оцінити
ступінь впливу того чи іншого чинника зовнішнього середовища;
- по-четверте, існуючі підходи до діагностики зовнішнього середовища туристичних
підприємств (зокрема, що містяться у працях [15; 16]) доводять, що при аналізі
зовнішнього мотиваційного середовища застосовуються два рівні: макро- (туристична
галузь України), та мезо- (туристична галузь регіону).
Отже, сам об’єкт наукового дослідження у нашому випадку можна визначити так:
«зовнішнє мотиваційне середовище туристичного підприємства – це простір за межами
підприємства, в якому перетинаються інтереси суб’єктів щодо надання та одержання
туристичних послуг під впливом політико-правових, соціальних, демографічних,
економічних, екологічних та культурних чинників і формуються мотиви персоналу
туристичного підприємства щодо задоволення потреб туристів якісними туристичними
послугами під впливом цих чинників із метою задоволення власних потреб (одержання
доходу, прибутку, заробітної плати)».
Виходячи з обґрунтованих положень і визначення самого поняття «зовнішнє
мотиваційне середовище туристичного підприємства», процес його діагностики
пропонується зобразити наступним чином (рис. 1).
Висновки і перспективи подальших наукових розробок. Отже, на основі
поведених наукових досліджень можна дійти таких висновків:
- по-перше, серед учених-економістів існують наукові підходи щодо дослідження
зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств, які, на жаль,
позбавлені комплексності з точки зору виділення чинників, що впливають на мотивацію
персоналу;
- по-друге, виділені наукові проблеми зумовили необхідність проведення
критичного аналізу існуючих наукових підходів щодо дослідження зовнішнього
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середовища туристичних підприємств, що призвело до необхідності конкретизації
самого поняття «зовнішнє мотиваційне середовище туристичних підприємств»;
- по-третє, з урахуванням виділених наукових проблем доведено, що необхідне
розроблення методики діагностики зовнішнього мотиваційного середовища
туристичних підприємств, для чого обґрунтовано концептуальні положення;
Визначення чинників впливу на мотиви
Надання туристичних послуг
(персонал туристичних підприємств)

Відбір показників для
оцінювання ступеня
впливу чинників і
проведення
економічних
розрахунків

Споживання туристичних послуг
(власне, туристів та екскурсантів)

Розроблення анкетиопитувальника для
оцінювання ступеня
впливу чинників і
проведення соціологічних
досліджень

ІНСТРУМЕНТИ
ДІАГНОСТИКИ

Діагностика
зовнішнього
мотиваційного
середовища

за групами чинників
політико-правова
соціальна
демографічна

за рівнями
макро- (туристична галузь
в Україні у цілому)
мезо- (туристична галузь у
регіоні)

економічна
екологічна
культурна

Оцінювання кожної групи на кожному рівні
Ступінь впливу та
вмотивованості
Якість наданих
послуг

Оцінювання зовнішнього мотиваційного
середовища за інтегральним показником

Обсяг реалізованих послуг,
дохід, прибуток

Ступінь впливу та
вмотивованості
Задоволеність
послугами

Задоволення потреб

Рис. 1. Алгоритм діагностики зовнішнього мотиваційного середовища туристичного
підприємства (ЗМСТП) [авторська розробка]
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- по-четверте, для розроблення цієї методики наведено алгоритм діагностики
зовнішнього мотиваційного середовища туристичного підприємства, використання
якого надасть можливість суб’єктам господарювання встановити проблеми розвитку
підприємств за визначеними групами чинників та відповідно надати оцінку їх впливу на
мотивацію персоналу.
Перспективним напрямом проведеного дослідження є відбір показників для
оцінювання ступеня впливу чинників зовнішнього мотиваційного середовища
туристичного підприємства і розроблення анкети-опитувальника для оцінювання
ступеня впливу чинників на основі проведення соціологічних досліджень.
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Туристическая отрасль является одной из наиболее прибыльных в народном хозяйстве
Украины. Огромный историко-архитектурный, природно-климатический и культурноэтнографический потенциал, накопленный в государстве, составляет одну из весомых имиджевых
характеристик государства. В условиях сложного политико-экономического положения именно
эта сфера гостеприимства может способствовать решению проблем занятости населения,
привлечению иностранных инвестиций, улучшению имиджа нашей страны. В то же время
развитие отрасли тесно связано с новыми требованиями к персоналу и, в частности, к
правильности работников повышать качество туристических услуг, удовлетворять потребности
потребителей туристических продуктов, повышать свой квалификационный и профессиональный
уровень. В статье решены следующие научные задачи: проведён контент-анализ и установлены
научные проблемы по рассмотрению учёными внешней мотивационной среды туристических
предприятий с учётом факторов влияния на их развитие; обосновано понятие «внешняя
мотивационная среда туристического предприятия»; выделены факторы и разработан алгоритм
диагностики внешней мотивационной среды туристического предприятия.
Ключевые слова: внешняя среда, мотивационная среда, мотивация, персонал, туристическое
предприятие, фактор.
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Tourist industry is one of the most profitable in the economy of Ukraine. A huge historical and
architectural, climatic, cultural and ethnographic potential accumulated in the state is one of the
important characteristics of the image of the state. Given the difficult political and economic situation,
this is the hospitality sector can contribute to addressing employment, attract foreign investment,
improve the image of our country. At the same time the industry's development is closely linked to new
requirements for staff and, in particular – to the motivation of employees to improve the quality of
tourism services, to meet the needs of consumers of tourism products, improve their qualification and
professional level. The article addressed the following research objectives: A content analysis of
scientific problems and established scientists to review the external motivational environment of tourism
enterprises, taking into account factors affecting their development; grounded concept of "external
motivational environment tourist enterprise"; the factors and developed an algorithm for the diagnosis of
external motivational environment tourist enterprise.
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