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виробництва. Слабкими сторонами є відсутність правового забезпечення в державному 

регулюванні, недостатня державна підтримка вітчизняних виробників. Можливостями є 

підтримка дружніх стосунків та використання досвіду іноземних партнерів. Загрозами є різке 

коливання цінової кон’юнктури та неправомірність кількісних методів регулювання 

зовнішньої торгівлі. 

Пріоритетними напрямами механізму регулювання зовнішньої торгівлі мають стати: 

створення норм та законів щодо системи оподаткування, певної сітки квотування та порядку 

надання ліцензій; зміцнення дружніх стосунків та поглиблення торговельно-економічної 

інтеграції з країнами-партнерами; забезпечення державною підтримкою вітчизняних 

виробників, а також диверсифікація та покращення якості виробленої продукції у 

відповідності із стандартами країн-партнерів. 
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        На сьогодні глобалізація прискорює розвиток продуктивних сил, науково-

технічний прогрес, зростання інтенсивності у відносинах між економіками країн.  Світова 

економіка стає єдиною ринковою та виробничою сферою з національним та регіональним 

секторами, а не сукупністю національних економік, що розвивають взаємне економічне 

співробітництво. 

Ринок послуг  багато в чому дає поштовх у світове виробництво, науково-технічний 

прогрес і всю систему міжнародних відносини, що склалися під впливом сучасних 

інформаційно-технологічних тенденцій глобалізації. Як результат - міжнародна торгівля 

послугами розвивається більш швидкими темпами, ніж зовнішня торгівля загалом, під 

впливом розвитку комп’ютеризації, інформаційних технологій, лібералізації фінансового та 

страхового ринку тощо, що потребує постійного моніторингу світового ринку послуг [1]. 

Послуги можуть бути як самостійним об'єктом торгівлі, так і підтримкою товарів, що 

продаються. Вагомим фактором зростання міжнародної торгівлі послугами та їх 

диверсифікації є поширення інформаційних технологій та попиту на комп'ютерну продукцію 

і в цілому на послуги, що не пов'язані з матеріальними носіями тощо. Окрім того, існує 

надзвичайно широка диверсифікація послуг на міжнародному рівні, які все більше 

впливають на розвиток майже кожної галузі та сфери національного та міжнародного 

виробництва.  

Завдяки цим факторам відбулось швидке зростання темпів торгівлі послугами на 

світовому ринку. Зараз на них припадає більше п’ятої частини світових експортно-імпортних 

операцій. Все більша кількість послуг стає ринковим товаром i реєструється на рахунках 

поточних операцій платіжного балансу країни. Це пов’язано, по-перше, з бурхливим 

розвитком послуг в економічно розвинених країнах світу. Нині питома вага послуг у ВВП 

досягає 70% або більше. По-друге, прискорене зростання міжнародної торгівлі послугами 

відбувається завдяки інтенсифікації інтеграційних та глобалізаційних процесів у світовій 

економіці. Як показують проведені дослідження, експорт послуг складає приблизно 1,7 трлн. 

дол. США або понад 20% вciєї світової торгiвлi. Близько 75% обсягу послуг експортується 
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розвинутими країнами, 24 % – країнами, що розвиваються та країнами з перехідною 

економiкою i 1 % – міжнародними організаціями [2]. 

Отже, світовий ринок послуг, є вагомим компонентом міжнародних торговельних 

відносин, оскільки набирає значних обертів останнім часом. Все це викликає не тільки 

наукові та практичний інтерес до проблем розвитку світового ринку послуг, але забезпечує 

вирішення питань раціонального використання її переваг країнами світу.  
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Статут приватного акціонерного товариства «Дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Салют» (далі – ДЗОВ «Салют»), затверджений загальними зборами акціонерів 

05 квітня 2016 року визначає спрямованість діяльності через перелік її основних напрямів: 

- організація послуг з оздоровлення, відпочинку, розвитку та дозвілля дітей; 

- надання українським й іноземним громадянам усього комплексу робіт і послуг, 

пов’язаних з  організацією відпочинку, туризму й дозвілля на території України; 

- організація з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами 

розважальних програм, спортивних змагань, та інших заходів на комерційній основі, 

спрямованих на проведення культурного дозвілля дорослих та дітей; 

- продаж путівок українським та іноземним громадянам; 

- організація послуг громадського харчування, у тому числі харчування дітей. 

Матеріально-технічно база ДЗОВ «Салют» складається з трьох двоповерхових 

спальних корпусів. Діти розміщуються у кімнатах на 4-5 осіб. Туалетні та душові кімнати 

для дівчат та хлопчиків розташовуються на кожному поверсі. 

Їдальня ДЗОВ «Салют» розташована в окремій споруді, площею 300 кв. метрів на 200 

посадкових місць. 

Актова зала розташована в окремій споруді, вміщує 350 посадкових місць. Має сцену зі 

звуковим та анімаційним обладнанням.  

Пляж, де діти проводять багато часу, обладнаний великими навісами від сонця і 

кабінками для перевдягання. Біля входу на пісочний берег знаходиться літній душ. 

Незважаючи на те, що табір розташований біля моря, має субтропічний клімат, що 

характеризується досить високою температурою, його територію прикрашають різні зелені 

насадження: дерева, декоративні чагарники і літні квіти. 

ДЗОВ «Салют» працює 4 зміни, тривалість однієї зміни 19 днів. Я Шибаєва Олександра 

працюю в ДЗОВ «Салют» протягом останніх 2 років з 2018 року. На посадах: стажер, вожата, 

вихователь. Як правило вихователь проживає в окремій кімнаті з усіма зручностями, яка 

знаходиться на одному поверсі із загоном 

У відповідності до Статуту ДЗОВ «Салют», основним напрямом його діяльності є: 

організація послуг з оздоровлення, відпочинку, розвитку та дозвілля дітей. ДЗОВ «Салют» 

здійснює свою діяльність на підставі визначених нормативними актами реєстраційних а 

дозвільних документів. ДЗОВ «Салют» працює у 4 зміни, тривалість однієї зміни 19 днів. 


