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Таньков К. М., Чепурда Г. М. Концептуальна постановка завдання виділення поняття туристичного продукту
У статті на концептуальному рівні ставиться завдання виділення поняття туристичного продукту як одного з ключових у теорії туризму. 
Обґрунтовується представлення туристичного продукту як «складної речі», що включає в себе все різноманіття матеріальних і невідчутних 
властивостей, у тому числі функціональну, соціальну і психологічну користь чи вигоду. Показано, що концептуальним підґрунтям представлення 
поняття туристичного продукту є прийняття ідеї формування й розвитку продуктивних взаємовідносин учасників продукту, які відображають 
системні процеси взаємодії матеріальних і нематеріальних елементів туристичного продукту, їх взаємну обумовленість і породження одним 
елементом іншого.
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продукту.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 15. 

Таньков Костянтин Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, Черкаський 
державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
E-mail: tankovkn@ya.ru
Чепурда Ганна Миколаївна – кандидат філологічник наук, доцент, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, Черкаський державний тех-
нологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
E-mail: anna_chepurda@ukr.net

УДК 668.6/8
Таньков К. Н., Чепурда А. Н. Концептуальная постановка задания выделения 

понятия туристического продукта
В статье на концептуальном уровне ставится задание выделения понятия ту-
ристического продукта как одного из ключевых в теории туризма. Обосновано 
представление туристического продукта как «сложной вещи», которая вклю-
чает в себя все разнообразие материальных и неощутимых свойств, в том чис-
ле функциональную, социальную и психологическую пользу или выгоду. Показано, 
что концептуальным основанием представления понятия туристического про-
дукта является идея формирования и развития продуктивных взаимоотноше-
ний участников продукта, отражающих системные процессы взаимодействия 
материальных и нематериальных элементов туристического продукта, их вза-
имную обусловленность и порождение одним элементом другого.
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Сьогодні туристичні підприємства переміщують 
свою увагу з питань реструктуризації внутрішніх 
процесів на виявлення та реалізацію методів, з до-

помогою яких швидке та надійне вирішення будь-яких 
проблем споживача може бути використано для досяг-
нення стійких конкурентних переваг. Пріоритету набуває 
формування «чутливого до споживача» підприємства, де 
всі функції туристичного менеджменту об’єднуються з 
метою інтегрованого управління створенням споживчого 
попиту та його задоволення. У такому контексті питання 
розкриття сутності поняття «туристичний продукт» набу-
ває нового значення як першооснови розвитку теоретико-
методологічних положень туристичної науки. Лише про-
дуктивне всебічне дослідження приводить до можливості 
сконструювати чи обґрунтувати, уточнити робочі дефіні-
ції, які адекватні предмету і завданням теорії туризму.

Теоретичною та методологічною базою досліджень 
щодо наукового підходу до трактування поняття туристич-
ного продукту є роботи провідних зарубіжних економістів 
у сфері обслуговування: Д. Белла, М. Беррі, М. Бітнера,  
К. Гренрооса, П. Ейгле, А. Харрісона, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Лам-
бена, Т. Левітта, М. Портера, Д. Ратмела та ін. Вагомий вне-
сок у розробку цієї проблематики внесли дослідження за-
рубіжних та вітчизняних вчених Д. Бейдик, В. Герасименка, 
Ф. Ісмаєва, В. Квартальнова, Н. Кудли, О. Любавцевої та ін., 
де виносяться на обговорення питання, пов’язані з тлума-
ченням сутності поняття туристичного продукту, встанов-
лення його структури та характерних особливостей. Поряд 
з цим, сьогодні більшість авторів обмежуються загальним 
розумінням терміну «туристичний продукт». Це призво-
дить до відсутності належного смислової єдності при вирі-
шені різних завдань узгодження розуміння та інтерпретації 
окремих напрямів розвитку теорії туризму, сприяє логіч-
ній некоректності, неоднозначності розуміння результатів 
термінологічного аналізу та сфери їх застосування. 

Саме це обумовило вибір теми даної роботи та її 
основну мету – подальший розвиток методологічних по-
ложень теорії туризму в частині дослідження сутності клю-
чового поняття туристичного продукту.

Для досягнення цієї мети у роботі ставились і вирі-
шувалися такі завдання:

 визначити основні структурні складові поняття 
туристичного продукту;

 провести на концептуальному рівні обґрунту-
вання завдання виділення поняття туристичного 
продукту.

Сутність вирішення сформульованих завдань визна-
чається такими положеннями.

Туристична індустрія об’єднує в одне ціле як підпри-
ємства, так і різні галузі народного господарства, їхню вну-
трішню і зовнішню діяльність, спрямовану на досягнення 
матеріалізованого у певній продукції результату. Це дозво-
ляє досить чітко й однозначно сформулювати ключові по-
няття «туристичний товар» і «туристична послуга». Поряд 
з цим більшість дослідників відзначає, що класичні ознаки 
диференціації товару і послуги втрачають свою інтерпре-
таційну силу для опису реальної діяльності підприємства. 
Тобто, у сучасному розумінні товар – це не просто матері-
альна продукція, а складна економічна категорія, яка озна-
чає сукупність споживчих характеристик певної інтегрова-
ної пропозиції туристичного продукту, що формується її 
виробником та реалізується для задоволення потреб спо-
живачів. Таке поняття є досить широким, відрізняючись 

значною диференціацією, наявністю великого розмаїття 
ознак, за допомогою яких можна віднести певний її прояв 
до того чи іншого кваліфікаційного типу. А відтак, встанов-
лення його складу та меж структурування викликає певні 
труднощі методологічного характеру, обумовлених відсут-
ністю у фаховій літературі єдиного погляду на розуміння 
результатів робіт. 

Сьогодні у теорії туризму склалося представлення 
туристичного продукту у достатньо широкому значені, як 
комплексу туристичних послуг, благ і товарів, що забезпечу-
ють потреби туриста, про що свідчить наведений у табл. 1 
перелік елементів наповнення найбільш поширених трак-
тувань такого поняття. 

Незважаючи на відмінність представлених трак-
тувань, усі вони мають свою методологію та осо-
бливості побудови. Це дозволяє як відмінні риси 

туристичного продукту виділити: 
 вигоди, задоволення потреб; 
 корисна дія, результатом якої є корисний ефект, 

послуга; 
 економічна цінність у вигляді послуг для задово-

лення людських потреб.
При цьому важливо виділити такі методологічні мо-

менти.
1. Туристичний продукт так само, як і ринковий то-

вар, визначається з погляду реакції підприємства на потре-
би споживача. Він має споживчу вартість, яка виражається 
у здатності задовольнити споживчі потреби через його при-
дбання, використання та споживання. Невід’ємними скла-
довими такого продукту є персонал підприємства, його фі-
зичне оточення, матеріальне і нематеріальне підтверджен-
ня. Слідуючи поглядам Д. Ратмела [13], у туристичному 
продукті досить складно розділити елементи виробництва 
і споживання, оскільки споживач є безпосереднім учасни-
ком як споживання продукту, так і його виробництва. Тоб-
то такі питання мають вирішуватися у найбільш тісній вза-
ємодії та взаємозалежності всіх його складових. 

2. Споживач, приймаючи рішення про використання 
туристичного продукту, одночасно розраховує на отриман-
ня досить широкого спектра послуг. Як зазначає К. Хаксе-
вер, товар і послуга не є антиподами, а швидше за все ста-
новлять дві області одного континууму [12]. Такий підхід 
значно розширює сучасні уявлення про сутність туристич-
ної послуги, переводячи її у площину поняття туристично-
го продукту, як такого, що найбільше відображає зміст вза-
ємовідносин туристичного підприємства і споживача.

3. Виходячи з вищевикладеного, найбільш продук-
тивно на концептуальному рівні туристичний продукт роз-
глядати з позицій трактування загального поняття «про-
дукт» – тобто всього того, що отримується у ході обміну, 
як корисного, так і некорисного. У цьому розумінні поняття 
туристичного продукту буде включати в себе все різнома-
ніття матеріальних і невідчутних властивостей, у тому числі 
функціональну, соціальну і психологічну користь чи вигоду.

 За таким підходом, будь-який туристичний продукт 
має два крайніх втілення: відчутний товар і невідчутну по-
слугу, що відповідає пропонованій Е. Шостаком ідеї кон-
тинууму «товар – послуга» [9; 11; 15]. Тобто, туристичний 
продукт може бути віднесений до туристичного товару чи 
послузі лише тією чи іншою мірою залежно від рівня його 
відчутності (рис. 1). 

http://www.business-inform.net
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Таблиця 1

Структурне визначення можливого складу терміну «туристичний продукт»

Визначення туристичного продукту Елементи наповнення поняття джерело

Комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб  
туриста під час його подорожі 

Корисна дія, результатом якої  
є корисний ефект, послуга [1]

Упорядкована сукупність туристичних послуг, робіт і товарів (пакет 
туристичних послуг, що складається як мінімум з двох, або більше 
одиничних чи множинних туристичних послуг, робіт, товарів і засобів 
забезпечення, інших туристичних ресурсів, достатніх для задоволення 
потреб туристом в процесі із метою туризму

Вигода, яку одна сторона може  
запропонувати іншій [8]

Сукупність речових (предметів споживання) і неречових (у формі 
послуги) споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб 
туристів, що виникають під час подорожі

Вигоди, задоволення потреб 
інших осіб [3; 5]

Будь-яка послуга, що задовольняє ті чи інші вимоги туристів під час 
їхньої подорожі та підлягає оплаті з їхнього боку, а основним туристич-
ним продуктом є комплексне обслуговування, тобто стандартний набір 
послуг що продається туристам в одному пакеті

Економічна цінність у вигляді по-
слуг для задоволення людських 
потреб

[4]

Набір послуг, що входять у вартість туристичної поїздки за певним 
маршрутом з комплексним обслуговуванням

Економічна цінність у вигляді по-
слуг для задоволення людських 
потреб

[2]

Комплекс туристичних послуг, благ і товарів, що забезпечують 
реалізацію мети подорожі

Вигоди, задоволення потреб 
інших осіб [7]

Сукупність благ і послуг, якими користуються туристи, та які є предме-
том особливого зацікавлення

Вигода, яку одна сторона може 
запропонувати іншій [6]

«Чистий»  
туристичний товар 

«Чиста»  
туристична послуга 

 
 

Туристичний продукт  
на континуумі «товар-послуга»  

Критерії оцінки продукту 
 

 
Матеріальні  
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Документи;  
методики тощо  

 
Рис. 1. Положення туристичного продукту на континууму «товар – послуга»

При цьому концептуальним підґрунтям представлення 
суті існування туристичного продукту є прийняття ідеї фор-
мування й розвитку продуктивних взаємовідносин учасни-
ків такого продукту. За якою туристичний продукт повинен 
відображати певні системні процеси дії його матеріальних 
і нематеріальних елементів один на одного, їх взаємну обу-
мовленість і породження одним елементом іншого [10]. 

Тобто, взаємовідносини у туристичному продукту 
можуть розглядатися як об’єктивна і універсальна форма 
його становлення й розвитку через відповідні зв’язки між 
цими елементами. 

Рис. 2 відображає сутність поняття туристичного 
продукту на концептуальному рівні, яка набуває двоїстого 
смислу.

З одного боку, туристичний товар не може розгля-
датися як туристичний продукт якщо він не має зв’язків 
із туристичними послугами (і навпаки). З іншого боку, без 
матеріальних і нематеріальних елементів туристичного ха-
рактеру не виникають взаємовідносини, які складають суть 
поняття туристичного продукту. Це обумовлено тим, що 
лише через відносини учасників спільної організаційно-
економічної діяльності між собою у туристичній сфері та з 
їх сукупним навколишнім середовищем формується й роз-
вивається туристичний продукт. Тобто матеріальні та не-
матеріальні елементи туристичного продукту є інтеграль-
ним результатом сукупних взаємовідносин його учасників 

і лише в такій категорії туристичний продукт може най-
більш повно і коректно досліджуватися.

У межах представлених на концептуальному рівні уяв-
лень сутності туристичного продукту вирішуються питання:

 встановлені очікування споживачів від споживан-
ня туристичного продукту повинні мати вирі-
шальне значення для прийняття рішення щодо 
його виробництва;

 пропозиція туристичного продукту створюється 
таким чином, щоб споживач міг чітко сприймати 
рівень його цінності – як такий, що цілком (част-
ково) відповідає його потребам і вимогам;

 взаємодія туристичного підприємства зі спожи-
вачами виходить, насамперед, з ціннісного сприй-
няття туристичного продукту за умови постійно-
го підтвердження декларованого рівня показників 
продукту. 

Автори вважають доречним відзначити, що пред-
ставлене у роботі розуміння сутності поняття туристич-
ного продукту цілком відповідає висунутої Т. Левітом ідеї 
«розширеного товару», яка полягає в тому, що для зосе-
редження маркетингових зусиль недостатньо лише одних 
відчутних властивостей товару [13], оскільки властивості 
товару швидко копіюються або ж відтворюються конку-
рентами. У будь-якому випадку, як стверджує Т. Левіт, спо-
живачі купують не товари, а певні переваги.
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Таким чином, туристичний продукт можна пред-
ставити як інтегральний результат сукупних від-
носин всіх його учасників і лише у такій категорії 

може бути найбільш повно і коректно досліджуватися, 
оптимально формуватися та розвиватися. Такий підхід до 
встановлення сутності одного з ключових понять у теорії 
туризму формує комплекс потребуючих вирішення нових 
теоретичних проблем і завдань практики туристичної ді-
яльності. Їх суть полягає в тому, що поглиблюючи орієнта-
цію на ринкові відносини і підвищуючи ефективність тра-
диційного управління туристичними послугами та їх комп-
лексами, доцільно для отримання в умовах конкуренції 
більшого ефекту системно закладати принципи інтегрова-
ного управління процесами формування й розвитку турис-
тичного продукту як специфічного ринково визначеного 
явища, що виникає в результаті формування та підтримки 
ефективних взаємовідносин туристичного підприємства і 
його споживачів.

А відтак, найбільш продуктивним є виділення понят-
тя туристичного продукту через встановлення взаємовідно-
син його учасників у просторі й часі у процесі встановлення 
і формування як самих відносин так і виконання доцільної 
сукупності дій, зусиль і відповідних ресурсів, встановлених 
специфікаціями його матеріальних і нематеріальних скла-
дових відповідно до потреб чи нужд туриста.                        
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Эффективность внедрения инновационного Энергосберегающего 
оборУдования на предприятиях Жкх Украины

 2014 руДенко а. И., МезенцеВа о. а., терех а. М.

УДК 338.001.36: 658.589

Руденко А. И., Мезенцева о. А., Терех А. М. Эффективность внедрения инновационного энергосберегающего оборудования на 
предприятиях ЖКХ Украины

В статье рассмотрено применение инновационного энергосберегающего оборудования для энергетических предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Украины, а именно – использование экономайзера-утилизатора из плоскоовальных труб с неполным поперечным оребрением. Целью представленной работы 
является обоснование эффективности использования экономайзера-утилизатора, теплопередающие поверхности которого выполнены из пакетов плоскооваль-
ных труб с неполным поперечным оребрением. Проведено обоснование экономической эффективности использования экономайзера-утилизатора для теплообес-
печения многоквартирных домов города Днепропетровска. Определены годовая экономия газа от применения энергосберегающего оборудования и срок его оку-
паемости на предприятиях ЖКХ Украины. Внедрение теплоутилизаторов с эффективными теплопередающими элементами принципиально новой геометрии и 
конструкции обосновано тем, что позволяет предприятию сократить общие издержки производства за счёт экономии природного газа, повысить коэффициент 
использования теплоты топлива и, таким образом, снизить себестоимость производства тепла.
Ключевые слова: энергосберегающая технология, экономайзер-утилизатор, плоскоовальные трубы с неполным поперечным оребрением, годовая экономия, эф-
фективность, срок окупаемости, ЖКХ.
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Руденко О. І., Мезенцева О. О., Терех О. М. Ефективність впровадження 

інноваційного енергозберігаючого обладнання на підприємствах ЖКГ України
У статті розглянуто застосування інноваційного енергозберігаючого обладнан-
ня для енергетичних підприємств житлово-комунального господарства України, 
а саме – використання економайзера-утилізатора з плоскоовальних труб з непо-
вним поперечним оребренням. Метою представленої роботи є обґрунтування 
ефективності використання економайзера-утилізатора, теплопередавальні 
по верхні якого виконані з пакетів плоскоовальних труб з неповним поперечним 
оребренням. Проведено обґрунтування економічної ефективності використання 
економайзера-утилізатора для теплозабезпечення багатоквартирних будинків 
міста Дніпропетровська. Визначено річну економію газу від застосування 
енергозберігаючого обладнання і термін його окупності на підприємствах ЖКГ 
України. Впровадження теплоутилізаторів з ефективними теплопередаючих 
елементами принципово нової геометрії та конструкції обґрунтовано тим, що 
дозволяє підприємству скоротити загальні витрати виробництва за рахунок 
економії природного газу, підвищити коефіцієнт використання теплоти палива 
і, таким чином, знизити собівартість виробництва тепла.
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Rudenko O. I., Mezentseva O. O., Terekh O. M. Efficiency of Introduction  

of Innovation Energy Saving Equipment at Ukrainian Housing and Public Utilities
The article considers application of innovation energy saving equipment for energy 
housing and public utilities of Ukraine, namely – use of economiser-utiliser made of flat 
oval tubes with partial cross finning. The goal of the article is justification of efficiency of 
use of the economiser-utiliser, heat-exchange surfaces of which are made of packs of flat 
oval tubes with partial cross finning. The article shows economic efficiency of use of the 
economiser-utiliser for heat supply for tenement houses of the city of Dnipropetrovsk. It 
shows annual saving of natural gas from application of energy saving equipment and its 
pay-back period in housing and public utilities of Ukraine. Introduction of heat utilisers 
with efficient heat-transfer elements of principally new geometry and design is caused 
by the fact that it allows enterprises to reduce general costs of production by means 
of saving natural gas, increase of the ratio of fuel heat use and, thus, reduction of cost 
value of heat production.

Key words: energy saving technology, economiser-utiliser, flat oval tubes with partial 
cross finning, annual savings, efficiency, pay-back period, housing and public utilities.
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