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Постановка проблеми. В умовах виходу України на світовий
економічний рівень та враховуючи її розвиток у різноманітних сферах,
найважливішим є дослідження та удосконалення перспективних напрямів
збагачення капіталу країни.

На початку незалежності України, про туризм, як одногоз економічних
напрямів розвитку країни, мало хто знав, але на сьогодні цей напрямок,
вважається, одним із найперспективніших шляхів соціально-економічного
розвитку, як країни в цілому, так окремих регіонів і міст зокрема [2, с. 51].

На сьогодні, в туристичній сфері України задіяноблизько 10-12% всього
населення країни. Туризм має зв’язок з діяльністю майже 50 галузей
економічного направленняУкраїни та входить до п'ятірки галузей, що надають
країні високі та стабільні доходи.

Завдяки своїй багатій історії, культурі, різноманітним ландшафтним і
кліматичних зон, рекреаційних ресурсів, смачної кухні, та доброзичливому і
гостинному населенню, Україна, з кожним роком, привертає все більшу увагу
туристів.

Аналіз ситуації в країні свідчить про те, що туристична індустрія має
тенденцію до розвитку, хоча цей розвиток не має чіткого,
стабільногохарактеру через низку наступних проблем:

· відсутність ефективногота раціонального використання ресурсів;
· низький показник рівня розвитку туристичної індустрії;
· невідповідність потенціалу, який має країна;
· нерозвинена інфраструктура;
· низький рівень якості обслуговування;
· відсутність якісної маркетингової компанії [1, с. 69-70].

Детальний розбір проблем та їх усунення буде стимулювати туристичну
сферу до розвитку в країні. Це посилить та покращитьзв'язок туризму з іншими
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важливими сферами соціально-економічного та культурного розвитку країни
та окремих її регіонів.

Ситуація, яка склалася на даний момент в туристичній індустрії, вимагає
негайного та активного пошуку шляхівусунення кризових явищ та
інтенсивності виробництва туристичного продукту, надання та забезпечення
йому необхідної якості.

Усунення головних проблем розвитку туристичної сфери, сприятимуть
підвищенню позиції України на світовій арені туристичних послуг, зміцненню
та підвищенню економіки країни в цілому, наповненню казни держбюджету,
становленню потужної туристичної індустрії.

Висновки. Розвиток туристичної сфери в Україні, перетворення її на
джерело великих та стабільних надходжень до держбюджету є цілком
реальною задачею. Підвищення статусу України на світовій арені, вимагає від
нашої країни виконання наступних цілей: розроблення відповідної
нормативно-правової бази керуванням туристичної сфери, активної державної
політики у сфері туристичної діяльності, створення конкурентоспроможного
туристичного продукту та вдосконалення туристичної інфраструктури.

Список літератури:
1. Савіцька О.П., Савіцька Н.В.Стратегія розвитку туристичної індустрії в

Україні Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2015.
№754.C.68-74.

2. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності. Підручник / за ред. доктора
пед. наук, проф. Орлова В. Ф. – Київ: Грамота, 2008. 327 с.

УДК 462.5

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Арестенко Т.В., к.е.н.
Таврійський державний агротехнологічний університет
м. Мелітополь, Україна
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Постановка проблеми. Проект - це комплекс процесів для отримання
певного результату до певного терміну в рамках певного бюджету. Знання
методології управління проектами дозволяє реалізувати проект оптимальним
чином. Застосування управління проектами дозволяє тримати всі процеси під
контролем, оперативно реагувати на проблеми, своєчасно коригувати плани і
працювати без збоїв.
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