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П’ятий принцип – звертання уваги. Треба намагатися стежити за відвідувачами. 
Важливо тримати зоровий контакт з аудиторією – не забувати, що при спілкуванні 
слабочуючі читають по губах. Необхідно намагатися дивитися учасникам екскурсії 
прямо в очі. Під час екскурсії не слід поспішати, швидко йти, говорити монотонно і 
складними фразами, необхідно використовувати ясні короткі речення. Основним 
аспектом, що визначає доступність екскурсії, є маршрут. Він повинен бути цікавим і 
не дуже довгим, адже у глухих переважає зорове сприйняття. Аудиторія завжди 
дивиться на ведучого і перекладача, щоб не втратити важливу інформацію. Необхідно 
будувати маршрут екскурсії так, щоб у відвідувачів була можливість на кілька хвилин 
відволіктися і ознайомитися з експонатами (закладіть кілька перерв). Перекладачеві 
періодично потрібен час, щоб відновити сили, так як переклад вимагає великої 
розумової і фізичної навантаження.  

Шостий принцип – тандем перекладача і екскурсовода. Якщо перекладач не брав 
участі в розробці маршруту екскурсії, необхідно заздалегідь ознайомити його з 
текстом і планом маршруту. Під час розмови дивіться на співрозмовника, а не на 
перекладача. Не слід просити допомоги у перекладача в ході екскурсії. Наприклад, 
роздача супровідного матеріалу і т.д. унеможливлює одночасний переклад. Необхідно 
уникати приватних бесід з перекладачем та іншими особами в ході екскурсії, оскільки 
все, про що говориться під час екскурсії, може бути невірно інтерпретована. Говоріть 
у розміреному, зручному для темпі. Перекладач повідомить екскурсоводу, якщо 
потрібно знизити темп екскурсії. Якщо спілкування відбувається без перекладача 
(наприклад, до або після екскурсії) цілком допустимо використовувати письмову 
мову на максимально простому, нескладною українською мовою.  

У цілому ці принципи повідомляють про те що, щоб провести екскурсію для 
змішаної групи треба багато зусиль на передекскурсійну підготовку. А також 
постійне виконання правил, які задаються заради покращення умов екскурсії для 
людей з особливими потребами. 
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Заклади готельного господарства пропонують практично всі види 

працевлаштування, починаючи від звичайної туристичної послуги та закінчуючи 
високими керівними посадами. Варто зауважити, що аспектом, пов’язаним із 
управлінням людським капіталом у готельній індустрії, є міжнародний ринок праці, 
що тягне за собою ризик як для роботодавців, так і для працівників. За даними МОП, 
готельна індустрія пропонує роботу широкому колу шукачів роботи, включаючи: 
особи, які вперше виходять на ринок праці або мають труднощі з 
працевлаштуванням, кваліфіковані чи низькокваліфіковані особи, національні 
меншини, іммігранти, молодь, тривалий час безробітні, жінки з сімейними 
обов’язками, які шукають роботу за сумісництвом. 
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Якість людських ресурсів впливає на підвищення конкурентоспроможності 
туристичного підприємства. Кадрові рішення, особливо відносно інвестицій для 
досягнення довгострокових цілей мають вирішальне значення. Це потребує змін як у 
методах підбору персоналу, так і в програмах навчання, щоб покращити технічні та 
організаційні навички працівників.  

Набір висококваліфікованих працівників – це непросте завдання через високу 
мобільність персоналу, відносно низькі зарплати або сезонність попиту, що 
характеризують готельну індустрію. Важливим питанням, що має величезне значення 
для функціонування туристичного сектору, є постійно зростаючий вплив глобалізації, 
і до найважливіших наслідків цього можна віднести: 

– необхідність набуття працівниками різних навичок та кваліфікації, у тому 
числі з використанням сучасних технологій, 

– проблема переміщення працівників з одного місця на інше, беручи до уваги 
наявність соціокультурних відмінностей, 

– необхідність задоволення все більш вимогливих потреб. 
Глобалізація може стати проблемою не тільки для працівників, а й для 

роботодавців, яким доводиться мати справу з управлінням персоналом, який 
відрізняється за своїми культурними та релігійними особливостями на більш 
відкритому глобальному ринку праці. Для досягнення конкурентних переваг 
туристичні підприємства повинні мати дуже добре підготовлену, гнучку та віддану 
команду працівників, готову до кожної нової зміни.  

Правильне використання потенціалу працівника має бути однією з 
найважливіших цілей будь-якого підприємства, особливо з точки зору туризму. 
Статистичні дані про зайнятість в Україні за останні три роки дозволяють зробити 
висновок, що працівники туристичної сфери, зокрема розміщення та громадського 
харчування, складають велику питому вагу від загальної чисельності зайнятого 
населення. Ці дані підтверджують важливість людського капіталу в туристичних 
організаціях. Цікаве порівняння представлено даними про відсоток частки жінок та 
чоловіків у загальній зайнятості та у туристичних підприємствах, що надають послуги 
проживання та харчування. Статистика показує, що в готельних компаніях домінують 
жінки. Хоча частка чоловіків у загальній зайнятості значно перевищує частку жінок, 
навпаки, це стосується тих, хто зайнятий у сфері житла та харчування (жінки 
становлять 68 %).  

Незважаючи на незначні коливання в останні роки як загальної кількості 
працівників, так і частки жінок-працівників у готельному господарстві, тенденції, 
представлені для України залишаються незмінними, також як і для більшості країн 
Європейського Союзу. За даними Євростату щодо готельного господарства, одна з 
найбільших часток серед зайнятих за віком – це переважно молодь, а за рівнем освіти 
– люди із середньою та початковою освітою [1]. 

Таким чином, людський капітал у туристичній галузі є величезний і 
різноманітний, тому вимагає конкретної кадрової політики. Кожне підприємство, 
включаючи туризм, потребує не лише адекватної кількості працівників, а й належним 
чином підготовлених працівників для ефективного виконання своїх завдань. Як видно 
з наведених вище досліджень, людський капітал у туристичній галузі є особливим у 
багатьох аспектах, що додатково характеризується високою мінливістю та факторами, 
що випливають із специфічного характеру роботи у готельній індустрії.  

Пропонують туристичні компанії майже всі види зайнятості, починаючи від 
рутинної туристичної послуги та закінчуючи високими керівними посадами. Якість 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

117 
 
 

ресурсів працівників, отриманих шляхом належного управління людськими 
ресурсами, безперечно, сприяє конкурентоспроможності туристичного підприємства. 
Неврахування важливості потенціалу людського капіталу на туристичних 
підприємствах може спричинити розбіжність між підвищенням ефективності, 
оцінкою інвестицій та можливостями розвитку людських ресурсів, що безпосередньо 
збільшує вартість підприємства. 
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