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розглянутих суб'єктів туристичної сфери. Якщо розглядати 
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впровадження  СС Кравцов,  АМ  Клімова - Ефективна 
економіка, 2019 
 
24. Формування програм споживчої лояльності в туризмі /Ю.Б. 
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Т.П.Дупляк, А.М. Клімова // Ефективна економіка. 2019. № 11. 
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6416 
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ 
Авторы      Ю.Б. Забалдіна  Т.М. Дупляк  А.М.  Клімова 
Н.О.Роскладка 
Дата публикации    2019/11 
Журнал                   Ефективна економіка 
Номер                    11  
Страницы    
Издатель         DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.52 
Описание 
У статті визначено сутність поняття «споживча лояльність», її 
види та форми. Розглядаються найбільш використані 
міжнародними операторами масового туризму заходи й 
інструменти формування споживчої лояльності, складові 
програм лояльності. На основі глибинного інтерв’ювання 
туристичних операторів визначено проблемні аспекти як 
формування програм лояльності, так і їх наповнення. Виділено 
першочергові завдання вдосконалення програм лояльності 
українських туроператорів. Визначено, що ключовими 
складовими програм лояльності міжнародних туроператорів є: 
клієнтська база даних  
(ідентифікація клієнта); комплекс комунікацій з клієнтами 
(утримання клієнта); пакет привілеїв (матеріальне і 
нематеріальне стимулювання потрібної поведінки клієнта); 
аналітичне ядро, що дозволяє спрогнозувати те, як клієнт 
поведе себе завтра, а також яким чином його поведінка 
позначиться на показниках бізнесу. 
Статьи в  
Академии                Формування програм споживчої лояльності 
в туризмі 
ЮБ Забалдіна,  ТМ Дупляк,  АМ  Клімова, НО Роскладка - 
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25. Розвиток дестинацій замкового туризму (на прикладі 
Тернопільської області/ Г.І. Михайліченко, А.М. Клімова // 
Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 36-42 
РОЗВИТОК ДЕСТИНАЦІЙ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
Авторы      Г.І. Михайліченко  А.М.  Клімова 
Дата публикации    2020/2 
Журнал                   Інвестиції: практика та досвід 
Номер                    2  
Страницы   36-42 
Издатель DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.36 
Описание    
Метою наукового дослідження є стан та перспективи розвитку 
замкового туризму в Тернопільській області. В статті 
проаналізовано наявні замкові комплекси Тернопільської 
області, виділено головні об'єкти замкового туризму та 
особливості їх збереження. Розглянуто проблеми збереження і 
відновлення замкових комплексів; узагальнено чинники, які 
гальмують актив  ний розвиток замкового туризму. Значущість 
дослідження полягає в розумінні соціально економічного 
ефекту розвитку замкового туризму, який є прикладом 
вирішення проблеми одночасного збереження історико 
культурної спадщини, з одного боку, та, з іншого — 
формування позитивного туристичного іміджу регіону, що 
сприятиме досягненню високого конкурентного статусу на 
ринку туристичних послуг. Запропоновано шляхи забезпечення 
стратегії розвитку туристичної галузі за рахунок відновлення, 
відтворення, збереження туристичних пам'яток як джерела 
аквізиції туристів та раціональне використання історико 
культурної спадщини регіональних дестинацій, що сприятиме 
розвитку замкового туризму та підвищення іміджу України як 
туристично привабливої країни. Соціальне значення 
запровадження стратегії передбачає запровадження дієвих 
програм зі збереження та відновлення туристичних ресурсів на 
прикладі європейського та світового досвіду, який є взірцем 
вирішення проблем збереження історико  культурної 
спадщини (у тому числі фортифікаційних споруд ) та 
використання замкових комплексів як готелів зі стилізованими 
під давнину ресторанами, проведення у середньовічному стилі 
обрядових послуг тощо. Облаштування фортифікаційних 
споруд під музеї скансени під відкритим небом з відтворенням 
картин минулого, що передбачає розвиток інфраструктури на 
внутрішній і на зовнішній території замкових об'єктів, за умови 
збереження їх самобутності та архітектурного стилю. Згадані 
заходи стимулюють розвиток різновидів туризму, як от: 
історичний, пізнавальний, активний, сільський, зелений 
туризм, які використовують замкові комплекси як ресурси 
26.  Розвиток дестинацій замкового туризму (на прикладі 
Тернопільської   області  
                       ГІ Михайліченко, АМ Клімова - Інвестиції: практика 
та досвід, 2020 
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СВІТОВИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК: ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІСЛЯ 
ПАНДЕМІЇ 
Авторы      Ганна Михайліченко,   Алла  Клімова 
Дата публикации    2020/2 
Журнал                   Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право    
Номер                    2 (109) 
Страницы             21-37 
Издатель      DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)02 
Описание    
Визначено вплив технологічних змін ринку туризму, основні 
чинники впливу та наслідки таких змін у процесі 
реструктуризації глобального ринку подорожей. Встановлено 
залежність розвитку туристичних дестинацій від: зміни попиту 
та вподобань туристів; мети подорожі; форми туроперейтингу; 
методів продажу пакетних пропозицій. Узагальнено тенденції 
та  тренди ринкових трансформацій світового туризму. 
27.             Світовий туристичний ринок: трансформація після 
пандемії 
            ГІ Михайліченко, АМ Клімова - Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право, 2020 
28. Професійна компетентність персоналу як складова успіху 
туристичного підприємства /А.М. Клімова // Агросвіт. 2020. № 
11. С. 115-120. 
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА 
УСПІХУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
Авторы        А. М. Клімова 
Дата публикации    2020/06 
Журнал                   Агросвіт   
Номер                    11 
Страницы    115-121 
Издатель     DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.115 
Описание 
Мета дослідження полягає в розкритті сутності концептуальних 
вимог до професійної компетентності,  виокремленні та 
дослідженні комплексу професійних компетентностей 
персоналу туристичного підприємства відповідно до вимог 
ринкового бізнес-середовища. У статті розглянуто основні 
вимоги, які сприяють нарощуванню якісного персоналу 
туристичного підприємства. Охарактеризовано можливі 
складові професійної компетентності персоналу туристичного 
підприємства. Значущість дослідження полягає в розумінні 
того, що персонал в туристичній галузі є найважливішою 
складовою частиною кінцевого продукту, одним з основних 
ресурсів конкурентних переваг та успіху туристичного 
підприємства. Якість обслуговування на туристичному 
підприємстві залежить від професійної компетентності 
персоналу. Професійна компетентність є своєрідним 
вимірювачем рівня професіоналізму. Результат діяльності та 
престижність туристичного підприємства залежить від 
ефективної системи управління персоналом. Оскільки саме від 
професійності персоналу, його рівня компетентності залежить 
успішність та прибутковість туристичного підприємства. 
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