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Порівняння Черкас з іншими провідними туристичними дестинаціями 
України, наприклад: Київ (ТР=180), Львів (120), Харків (102), Дніпро (98), 
Одеса (92), а також світу, наприклад: Нью-Йорк (609), Париж (601), Барселона 
(480), Дубай (364), Гонконг (464), Познань (134) – взагалі не є коректним, проте 
дає можливість чітко усвідомити те чого Черкаська дестинація НЕ може надати 
на туристичному ринку України взагалі – це надійне забезпечення постійних 
туристських потоків українських та іноземних туристів. 

З іншої сторони, очевидними є ті напрями розвитку транспортної 
системи в Черкасах, які при наявній інфраструктурі, використовуються все ж 
недостатньо – це залізничний і річковий транспорт, тоді як перспективи 
Черкаського міжнародного (з 2009 року) аеропорту визначається внутрішніми 
перевезеннями за умови розвитку даного виду транспорту в Україні в цілому. 
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Проблема розподілу попиту між торгівельними об’єктами розглядалася 

багатьма вченими з різних точок зору. Зростанням конкуренції між 
логістичними системами та технологіями просування матеріальних потоків 
змушує шукати нові можливості поліпшення їх роботи враховуючи параметри 
попиту. Розгляд функціонування системи на етапі «Магазин» - 
«Домогосподарство» дозволяє врахувати фактори, які не були враховані в нині 
існуючих моделях та методах.  
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При проведені дослідження вперше були отримані моделі зміни 
складових витрат на покупку товарів, такі як модель зміни часу необхідного 
для здійснення процесу покупки, модель зміни енергетичних витрат людського 
організму під час торгівельного обслуговування, які відображають цінові і не 
цінові фактори вибору споживача. Вони відіграють ключову роль у виборі 
споживачем торгівельного об’єкту. Також при розрахунку вірогідності 
відвідування торгівельного об’єкту враховувалась кількість мешканців у 
мікрорайоні, що робить таку модель більш точною.  

Результати дослідження мають практичне значення і можуть 
використовуватись при вирішенні питання розташування торгівельного 
об’єкту, об’ємів поставки матеріальних потоків у торгівельні об’єкти, 
конкурентоспроможності торгівельних об’єктів та інші.  
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Діяльність водія в системі «людина – техніка – середовище» є 

динамічною і вимагає від нього постійної напруги й готовності до будь-яких 
змін у навколишньому середовища. 

Ефективність і надійність трудової діяльності водія в системі «людина – 
техніка – середовище» значною мірою залежить від конкретних умов праці, у 
які потрапляє водій. Ці умови визначаються параметрами транспортного 
процесу, які склалися в конкретних ситуаціях. Однією з таких ситуацій є затор, 
який утворюється внаслідок перевищення інтенсивності руху транспортного 
потоку над пропускною здатністю окремих ділянок вулично-дорожньої мережі. 


