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ORGANIZATIONAL MANAGEMENT MODELS IN TOURISM BUSINESS

У будьякій країні транспорт відіграє одну із провідних ролей у економіці держави. Україна не є
виключенням. Через об'єктивні та суб'єктивні причини невдалого господарювання та управління на
залізничному транспорті залізнична галузь опинилася на порозі банкрутства. Ані в державному бюд
жеті, ані в бюджеті Укрзалізниці, ані в місцевих бюджетах немає достатньо коштів для оновлення зас
тарілої інфраструктури та рухомого складу. Нещодавні події, а саме акціонування Укрзалізниці у кінці
2015 року стало поштовхом для суттєвих зрушень в позитивну сторону в площині розвитку залізнич
ного транспорту. Підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту можливо шляхом на
дання сервісу високого рівня та багатьох інших факторів, наприклад, вартість подорожі, час перебу
вання в русі, наявність додаткових послуг — харчування, інтернетзв'язку, ігрових куточків для дітей
тощо. На думку автора, одним із напрямів ефективного залучення коштів вітчизняних та іноземних
туристів може стати розвиток залізничного туризму, приклади вдалого функціонування якого є у ба
гатьох європейських країнах.
Мета статті полягає в порівнянні можливих варіантів побудови моделей управління туристичним
бізнесом та створенні нової організаційної моделі побудови залізничної туристичної компанії, яка ба
зується на різних принципах її відношення до монопольного або конкурентного сектору ПАТ "Українські
залізниці", повного набору виконавчих функцій та взаємодії з іншими організаціями зовнішнього сере
довища. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забез
печення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень,
теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління ту
ристичними потоками.
Автором запропоновано організаційна модель побудови залізничної туристичної компанії, яка доз
волить зробити її максимально незалежною від інших операторів туристичного ринку та підвищити ефек
тивність її діяльності. В результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні ре
зультати: залучення додаткових коштів на розвиток залізничного транспорту та індустрії туризму, онов
лення рухомого складу та інфраструктури залізниць та туристичних об'єктів, підвищення рівня сервісу,
створення нових робочих місць, підвищення іміджу України на світовій арені.
In any country transport plays a leading role in the state economy. Ukraine is no exception. But due to objective
and subjective reasons for the failed management and control in railway transport railway industry was on the
verge of bankruptcy. Neither the state budget nor railway budget or local budgets do not have enough money to
upgrade outdated infrastructure and rolling stock. Recent events such as corporatisation of railway in 2015 was
the impetus for significant changes in a positive way to the development of rail transport plane. To increase the
competitiveness of rail transport is possible by providing a high level of service and other factors. According to
the author, one of the areas of effective fundraising domestic and foreign tourists may be the development of
railway tourism, examples of successful operation of which is in many European countries.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The purpose of the article is to compare the options of building management models in tourism business and
creating new organizational model building rail travel company, which is based on different principles of relevance
to a monopoly or a competitive sector Public Company "Ukrainian Railways", complete set of executive functions
and interaction with other organizations outside environment. Theoretical and methodological basis of the study
are systematic analysis of problems of competitiveness of the tourism industry in passenger rail transportation,
theoretical principles of economics in the efficiency of railway tourism management and tourism flows.
The author proposed organizational model company, which will make it as independent of other operators in
the tourism market and improve the efficiency of its operations. As a result of the objectives to be achieved the
following results: attracting additional funds for the development of rail transport and the tourism industry,
rolling stock and railway infrastructure and tourist facilities, improve services, create jobs, improve the image of
Ukraine in the world.
Ключові слова: організаційна структура, вузькоколійні залізниці, залізничний туризм, туристичний потік,
туристичний маршрут, туристичний поїзд, залізничний тур.
Key words: the organizational structure, narrowgauge railway, tourist flow, tourist route, tourist train.

ВСТУП
Залізничний транспорт завжди відігравав величез
ну роль у економіці України. На жаль, за останні роки
через низький рівень послуг конкурентоспроможність
залізничного транспорту суттєво знизилася, а в резуль
таті анексії Криму та військових дій на Донеччині та Лу
ганщині обсяги вантажних та пасажирських перевезень
значно зменшилися. Якщо не застосовувати вже сьо
годні антикризові заходи щодо управління на залізнич
ному транспорті, то залізнична галузь може оказатися
на краю прірви, тобто повної неплатоспроможності.

заціями зовнішнього середовища, що врештірешт доз
волить зробити її максимально незалежною від інших
операторів туристичного ринку та підвищити конку
рентоспроможність та ефективність діяльності заліз
ниць.
ɉȺɌ
«ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ»

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами розвитку залізничного транспорту та
туристичної галузі займалися такі вчені, як: В.В. Абра
мов [1], Н.О. Алєшугіна, Ю. С. Бараш [2], Л.Г. Богуш,
О.М. Гненний, В. Г. Гуляєв [3], О. Дем'янчук [4], А.О. Дер
гоусова, О.Г. Дейнека, В.Ф. Кифяк, С.В. Мочерний,
І.М. Писаревський [8], П.О. Пшінько [7], В.I. Стрілець
[9], Т.І. Ткаченко, Т.М. Ореховська, Ф.Е. Поклонський,
Н.В. Чорненька [10], І.М. Школа та інші автори. Кожен
з них вніс свій істотний вклад у дослідження щодо пер
спектив розвитку транспорту та туризму в нашій країні,
але й досі наша держава істотно відстає по цих напря
мах порівняно із вдалим досвідом європейських країн.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Після акціонування "Укрзалізниці" у жовтні 2015
року гостро постало питання щодо створення нової
моделі управління на залізничному транспорті. Потрібні
дієві програми залучення коштів вітчизняних та інозем
них інвесторів задля розвитку та оновлення транспорт
ної інфраструктури [5].
На думку автора, одним із перспективних напрямів
інвестування коштів є розвиток залізничного туризму,
а отже, на порядку денному стоїть питання взаємодії
приватних підприємців та державних перевізників в пло
щині надання туристичних послуг пасажирам залізнич
ного транспорту.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз можливих ва
ріантів побудови моделей управління
туристичним бізнесом та створення
нової організаційної моделі побудови
залізничної туристичної компанії, яка
базується на різних принципах її відно
шення до монопольного або конкурен
тного сектору ПАТ "Українські заліз
ниці", повного набору виконавчих
функцій та взаємодії з іншими органі

24

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɭ ɞɚɥɟɤɨɦɭ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ

Ⱦɢɪɟɤɰɿɹ
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ)
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ

ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ (ɞɢɜɿɡɿɨɧ) ɡ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɬɭɪɢɫɬɿɜ
ɩɨ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɬɚ ɜɭɡɶɤɢɦ
ɤɨɥɿɹɦ
Рис. 1. Варіант 1. Структурна схема підпорядкованості
окремого структурного підрозділу (дивізіону)
з перевезень туристів по звичайним та вузьким коліям
ПАТ "Українські залізниці"
Джерело: розробка автора.

ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ»

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɉȺɌ
«ɍɁ» ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Рис. 2. Варіант 2. Структурна схема підпорядкування окремого дочірнього
підприємства з перевезень туристів ПАТ "Українські залізниці".
Джерело: розробка автора.
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ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ

ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ»

ɑɚɫɬɤɚ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ

ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ – ɸɪɢɞɢɱɧɚ
ɨɫɨɛɚ ɡɚ ɩɚɣɨɜɨɸ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ «ɍɁ»

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɢɣ
ɪɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ

Рис. 3. Варіант 3. Схема взаємодії окремого самостійного туристичного залізничного підприємства,
побудованого на пайовій участі в капіталі з ПАТ "Українські залізниці"
Джерело: розробка автора.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Автором пропонується чотири варіанти побудови
моделей управління туристичним бізнесом:
1. Організація в структурі ПАТ "Українські заліз
ниці" структурного відокремленого підрозділу для ви
конання туристичних перевезень.
2. Організація в структурі ПАТ "Українські заліз
ниці" дочірнього підприємства — юридичної особи для
виконання туристичної діяльності.
3. Організація незалежних самостійних підприємств
— юридичних осіб за участю ПАТ "Українські залізниці"
та інших власників.
4. Організація самостійних підприємств — юридич
них осіб, які орендують для організації залізничних пе
ревезень нитку графіку
Кожен з цих варіантів має певні переваги та недо
ліки. Використання кожного з варіантів обумовлено
цілями туристичної компанії та ПАТ "Українські заліз
ниці" [6].
Розглянемо перший варіант (рис. 1) — утворення
окремого структурного підрозділу з надання трансфер
них послуг по вузьким коліям. Цей підрозділ буде підпо
рядковано Дирекції (управлінню) туристичних переве
зень, який в свою чергу буде адміністративно підпоряд
ковано Департаменту пасажирських перевезень у дале
кому сполученні. Основні функції такого структурного
підрозділу заклечаються в організації трансферних пе

ревезень організованих та індивідуальних туристів по
звичайним та вузьким коліям, а також надання окремих
послуг з організації харчування туристів в поїзді під час
подорожі та в місцевих вокзалах на умовах оренди. В
цьому разі дохід залізничного підрозділу буде накопи
чуватися тільки за рахунок платежів туристичних ком
паній вітчизняних та закордонних тур операторів та за
перевезення окремих туристів. Але цей варіант не доз
воляє отримувати дохід від комплексної туристичної
діяльності як самостійного власника, або частину при
бутку від спільної діяльності з іншими власниками.
Другий варіант — це побудова туристичної залізнич
ної компанії (рис. 2), у складі якої будуть свої турис
тичні екскурсійні бюро, готелі, ресторани, об'єкти ак
тивного відпочинку, рекламні агенції. За окремі послу
ги ПАТ "Українські залізниці", а саме: використання за
лізничних колій, забезпечення організації руху поїздів,
використання орендованого рухомого складу ця ком
панія буде сплачувати певні платежі. Організація дочі
рнього підприємства — юридичної особи, що буде зай
матися тільки туристичною діяльністю дозволить "ПАТ
"Українські залізниці" економічно та оперативно управ
ляти ним і отримувати кошти за користування залізнич
ною інфраструктурою, рухомим складом, переданим в
оренду майном та частину прибутку.
Третій варіант моделі організації туристичної залі
зничної компанії являє собою незалежне самостійне
підприємство — юридичну особу за пайовою участі в ка

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ

ɇɟɡɚɥɟɠɧɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ –
ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ (ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ «ɍɁ»)

ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ»

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɢɣ
ɪɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ

Рис. 4. Варіант 4. Схема взаємодії окремого самостійного туристичного залізничного підприємства
з ПАТ "Українські залізниці"
Джерело: розробка автора.
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ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɬɚ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ

Ɋɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɤɨɥɢɛɢ, ɤɚɮɟ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɭɪɢɫɬɚɦ
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ

ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɛɸɪɨ

Ƚɨɬɟɥɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ
ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɡ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ,
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧ.

Ȼɚɡɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɿ ɛɚɡɢ
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɤɚɧɚɬɧɿ
ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɭɞɢ

Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɣ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ
ɫɩɨɪɭɞ

Ɇɿɫɰɟɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ
ɚɝɟɧɰɿʀ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɭɬɿɜɨɤ

Рис. 5. Структурна схема побудови незалежної туристичної компанії, що надає повний комплекс послуг
з використанням залізничного транспорту
Джерело: розробка автора.

ВИСНОВКИ
Туристичну компанію можна представити як склад
ну відкриту соціальнотехнічну систему, що пов'язана
специфічним відношенням з її зовнішнім оточенням
(рис. 6). Для того, щоб отримати прибуток і досягти
інших цілей, компанія надає послуги для задоволення
попиту зі сторони. При цьому елементи потенціалу ком
панії (персонал та засоби виробництва) взаємодіють з
об'єктами. Інформаційні, матеріальні та номінальні бла
га — об'єкти, з якими роблять різні дії, являють собою
елементи входу та виходу.
Залізнична туристична компанія, як будьяке
підприємство не зможе якісно працювати без визна
чення основних цілей, конкретних задач, компетен
тного персоналу, сучасних технологій, досконалої
організаційної структури управління (внутрішні
змінні організації) та наявності необхідних коштів,
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без яких неможливо запустити механізм надання не
обхідних послуг. У той же час компанія не зможе пра
цювати без клієнтів, що своїми внесками утворюють
її дохід; інвесторів акціонерів, кредиторів, що вкла
дають у компанію свої фінанси та постачальників тру
дових ресурсів, матеріалів, технологій, запасних час
тин, різних видів енергії.
При цьому компанія мусить враховувати законодав
ство України, вносити платежі й обов'язкові внески до
бюджетів та інших організацій, установлювати ділові
ȼɢɯɿɞ

ȼɚɪɬɿɫɧɿ
ɰɿɥɿ

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ
ɰɿɥɿ

Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɰɿɥɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɰɿɥɿ

піталі ПАТ "Українські залізниці" та інших власників.
Цей варіант ліквідує оперативну та частково економіч
ну її залежність від Публічного акціонерного товари
ства "Українські залізниці" і робить компанію більш не
залежною та мобільною. Вона сплачує усі необхідні
кошти ПАТ "Українські залізниці" за використання за
лізничних колій, забезпечення організації руху поїздів,
використання орендованого рухомого складу.
Четвертий варіант моделі організації туристичної
залізничної компанії являє собою незалежне самостійне
підприємство — юридичну особу засноване на кошти
різних власників без участі ПАТ "УЗ" у капіталі (рис.
4). Цей варіант повністю ліквідує її залежність від Пуб
лічного акціонерного товариства "Українські залізниці"
і робить компанію повністю самостійною. Вона сплачує
ПАТ "УЗ" кошти за доступ до залізничної інфраструк
тури та використання орендованого рухомого складу.
Крім того, компанія може мати свій сучасний рухомий
склад.
Далі слід докладніше дослідити внутрішню органі
заційну структуру незалежної залізничної туристич
ної компанії (рис. 5), що надає повний комплекс тури
стичних послуг, а саме: ночівлю, ресторанне обслуго
вування в сучасному комфортабельному рухомому
складі, за необхідністю відпочинок у готелях, харчу
вання у стаціонарних ресторанах, екскурсійне обслу
говування та ін.

ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ
ɬɭɪɢɡɦɭ

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
(ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɯɨɞɿɜ

ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɟɪɫɨɧɚɥ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ

Ɂɚɫɨɛɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ

Ʉɨɲɬɢ

ȼɧɭɬɪɿɲɧɽ ɰɿɥɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ

ȼɯɿɞ

Рис. 6. Цілеспрямована структура залізничної туристичної
компанії
(Підприємство як система). Джерело: [Хан, с.16] з доробкою
автора.
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ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ:
(Ɍɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ,
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɧɟɪɝɿʀ

ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝ:
(Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɤɥɿɽɧɬɢ)

ȱɧɜɟɫɬɨɪɢ, ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ,
ɤɪɟɞɢɬɨɪɢ:
(ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ)

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɢ:
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ
ɚɝɟɧɰɿʀ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɛɸɪɨ,
ɝɨɬɟɥɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ)

Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ
«ȼɭɡɶɤɨɤɨɥɿɣɧɿ
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ»

Ⱦɟɪɠɚɜɚ:
(ɩɨɞɚɬɤɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ
ɜɧɟɫɤɢ, ɩɥɚɬɟɠɿ)

ɉȺɌ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ»
(ɜɥɚɫɧɢɤ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ, ɜɭɡɶɤɢɯ
ɤɨɥɿɣ)

Рис. 7. Організації зовнішнього середовища, що впливають
на діяльність залізничної туристичної компанії
Джерело: розробка автора.
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