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УДК: 316.42:330.34 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.153. С 248. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 

системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 

Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 

та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 

промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в 
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Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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Постановка проблеми. На даний момент у багатьох країнах світу індустрія 

туризму розвивається як система, що надає практично всі, без винятку, 

можливості для того, аби людина ознайомилась з історичним минулим, 

культурною спадщиною, традиціями, духовними й релігійними цінностями 

даної країни та її народу, але варто встановити, що лише зараз туризм почав 

набирати обертів, адже вагомий вплив на нього мала пандемія COVID-19, яка в 

свою чергу сприяла послабленню діяльності туристичної ланки не лише в 

Україні, але по усьому світу.  

Країни через пандемію COVID-19 втратили змогу оздоровлювати всю 

національну економіку. Також є достатня кількість держав, в яких туризм 

відігравав істотну роль у формуванні і створенні нових робочих місць i 

забезпеченні зайнятості жителів, покращенні зовнішньоторговельного балансу, 

є джерелом валютних надходжень і одним з факторів економічного зростання, 

відповідно країни, економіка яких опиралась на туристичну індустрію, в період 

COVID-19 постраждали найбіліше [2]. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження питання впливу 

пандемії  COVID-19 на туристичну діяльність та розкриття головних проблем 

та напрямків їх вирішення в умовах сучасності. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблематику впливу 

пандемії  COVID-19  на розвиток туризму як в Україні, так і в усьому світі 

досліджували відомі науковці, серед яких варто виділити праці:                                

А. М. Виноградського, Ю. І. Палега, А. А. Терещенко, В. І.Дяченка,                              

В. Кузнєцова, Л. Г.Мельника, В. В. Герасименко, Т .І. Ткаченко, Н. О. Нечаюк, 

Л. І. Воротіна та багатьох інших. 

Виклад основного матеріалу. В загальному туристична галузь є однією з 

найбільш стабільних і є основою економіки багатьох розвинених країн і країн, 

що розвиваються. Завдяки швидкому зростанню світовий туризм визнаний 

економічним явищем ХХ століття.  

Протягом багатьох років туризм незмінно довів свою стійкість і здатність 

не тільки «прийти до тями» після економічних криз, а й сприяти більш 

широкому економічному та соціальному відновленню. Туризм є однією з 

галузей економіки, яка найбільше постраждала через обмеження пересування. 

У першому півріччі кількість міжнародних візитів скоротилася на 65%, а 

прогнозується на рівні 78% залежно від поширення вірусу та поточних 

обмежень на пересування. 

Варто встановити, що Україна також мала чималий туристичний 

потенціал, який перестав використовуватись під час пандемії.  

За оцінками Bloomberg, станом на квітень 2020 року економічний вплив 

коронавірусу у світі становив щонайменше 5 трильйонів доларів. Востаннє такі 

масштабні наслідки пандемії можна було спостерігати у далекому 14 столітті 

під час епідемії чуми, коли європейці зіткнулись з нестачею робочої сили та 

зростанням податків. Навіть знаменитий «іспанець» не зробив такого впливу на 

економіку як чинила пандемія COVID-19  в умовах сучасності. 

Варто зауважити, що туризм як вид діяльності не може існувати як окрема 

галузь економіки, саме тому доцільно розглядати його вплив на економіку 

України в умовах COVID-19 з урахуванням суміжних галузей.   
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За оцінками міжнародної консалтингової діяльності Мс. Кіnseу and 

Comраnу, задля забезпечення стійкого росту ВВП в Україні насамперед 

необхідно розвивати ті галузі економіки, які мають значний потенціал росту. 

Однією з таких галузей виступає туристична індустрія [1]. 

Туристична галузь переживає різке падіння і зростання безробіття. Малий і 

середній бізнес, який складає основу туристичної індустрії, стрімко банкрутує і 

потребує програм допомоги урядів і міжнародних організацій. Великий 

готельний бізнес змушений закривати готелі та звільняти працівників. Вплив 

COVID-19 на галузі, пов‘язані з туризмом, також є значним. За даними 

«Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), на кінець 2020 року 

кількість пропонованих пасажирських місць скоротилась на 52%, кількість 

пасажирів зменшилась до 2,9 млрд осіб, потенційні збитки склали від 388 до 

400 млрд. доларів США. При збереженні існуючих тенденцій прогнозується, 

що кількість пропонованих пасажирських місць складе від 34% до 47%, 

кількість пасажирів зменшиться ще на 681 млн осіб, втрати складуть від 72 до 

96 мільярди доларів США [2]. 

Відповідно до цього, варто встановити, що туристична індустрія ‒  

складова туристичної інфраструктури, яку формують усі туристичні 

підприємства та суб‘єкти, що надають основні і супутні задля туризму послуги. 

Це сукупність окремих елементів, які включають різні галузі обслуговування: 

невеликі ресторани, мотелі, готелі, будинки відпочинку, об‘єкти пізнавального, 

лікувального, оздоровчого, спортивного, ділового призначення та забезпечують 

обслуговування перевезення і надання туристично-екскурсійних послуг. 

Туристичний регіон являє собою географічну територію (місце, регіон), яку 

гість або туристичний сегмент вибирає з метою подорожі, пізнання та 

одержання задоволення. Така територія містить усі споруди, необхідні задля 

перебування, розміщення, харчування й організації дозвілля туристів.  

Досліджено, що станом на грудень 2021 року українська туристична галузь 

втратила близько 1,9 млрд доларів з бюджету країни. Чимало туристичних 

компаній та підприємств не змогли пережити карантин та були змушені 

залишити ринок туристичної індустрії через брак коштів та банкрутство.  
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Варто встановити, що наразі Асоціація гостинності України узагальнила 

правила роботи готелів та санаторіїв, які затверджені урядами інших країн та 

запропоновані Кабінету Міністрів. Хоч економіка нашої держави не настільки 

прив‘язана до в‘їзного туризму, якщо карантин буде продовжено, збитки для 

даної галузі сягатимуть 4-6 мільярдів доларів [1].  

Через карантин виїзний туризм в Україні скоротився на 90%. Прийом 

зменшився до 1%. Відразу після введення карантину в Україні закрилися 35-

40% готелів, інші працювали в дуже обмеженому режимі. Ті, хто працював (7-8 

тис. об‘єктів), втратили від 60 до 90% доходу. Під час карантину навантаження 

становило 10-15%. На вересень-листопад 2020 року планове навантаження 

склало до 40-50%, але через загрозу другої хвилі коронавірусу більшість 

бронювань скасувалося. У сфері гостинності на весну-літо традиційно припадає 

найбільш активний пошук персоналу, який передує та безпосередньо припадає 

на сезон відпусток та збільшенню попиту на послуги туристичного сектору. 

Однак, вже у березні 2021року кількість вакансій у галузі зменшилось більше 

ніж на 50% в порівнянні з лютим та ще майже на 40% у квітні в порівнянні з 

березнем. 

Доцільно підкреслити, що біля 82% закладів гостинності – це малі 

підприємства, приватні підприємці, вагома кількість з яких не пережила цей 

карантин.  

Що стосується в‘їзного туризму, то варто зазначити, що докарантинний 

рівень в‘їзного транспорту був не надто високим, оскільки після 2014 року 

відбулося величезне падіння. Якщо зовнішні кордони будуть закриті довше, 

ніж буде знято карантин всередині країни, буде збільшення потоку 

внутрішнього туризму, що може частково блокувати зовнішній потік. За такого 

потоку прогнозується рівномірне зростання [2]. 

Визначено, що при усіх негативних наслідках кризи спричиненої  

пандемією COVID-19, важливо відзначити те, що сучасна туристична галузь 

вже давно перебуває на порозі серйозних змін. Ситуація у результаті 

коронавірусу, ймовірно, лише прискорила трансформацію туризму в Україні. Зі 

свого боку, підприємствам необхідно шукати ефективні творчі способи 

залучення нових клієнтів. 
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Кожна країна світу намагається підтримати туристичний сектор, 

впроваджуючи програми підтримки бізнесу та збереження робочих місць. 

Досвід минулого показує, що конструктивний і постійний соціальний діалог 

між урядами та соціальними партнерами відіграє ключову роль у розробці 

ефективних заходів для реагування на соціальні та економічні виклики. Діючи в 

односторонньому порядку, уряди не можуть усунути причини та наслідки 

кризи чи забезпечити соціальну стабільність та відновлення. Соціальний діалог 

є незамінним інструментом для продуманого кризового управління та 

прискорення відновлення, а також найважливішим інструментом для 

управління реформами. 

 Відповідно зі сторони держави варто підтримати туристичний бізнес 

такими шляхами: 

 фінансувати спеціальні видатки з Державного бюджету України на 

розвиток та вдосконалення туризму;  

 провести за рахунок держави масові кваліфікаційні навчання персоналу 

у туристичні індустрії;  

 запровадити податкові канікули задля туристичного бізнесу, який 

утримує працівників і вчасно виплачує їм заробітну плату;  

 зменшити % від головної облікової ставки і вартості іпотеки для 

туристичних організацій; 

  розробити технологічні картки поведінки туристів та працівників в 

умовах коронавірусу [3]. 

COVID-19 продемонстрував критичну важливість потреби сектору швидко 

адаптуватися до змін. Ключовими подіями для розвитку туризму після COVID-

19 є оцифровка, підтримка туристичних суб‘єктів та МСП на всіх етапах виходу 

з кризи, збереження робочих місць, захист мандрівників, а також дані та 

дослідження для визначення тенденцій, які можуть допомогти у відновленні 

туризму. Щоб запустити галузь після втраченого сезону, необхідно розпочати 

реалізацію програм підтримки бізнесу, збереження робочих місць у 

туристичній сфері та відновлення впевненості людей у безпеці подорожей. 
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Нашій державі необхідно переглянути пріоритети, визначені Планом 

реагування на коронакризу, і включити заходи, спрямовані на підтримку та 

збереження туристичної галузі, а також на перепланування та прискорення всієї 

внутрішньої діяльності (реорганізація, законодавча база, статистика). Чітка та 

доступна статистика туризму має бути основою для стратегічних рішень як 

підприємців, так і урядів. 

Висновки. Отже, варто встановити, що криза туристичного бізнесу, яку 

спричинив  COVID-19, змусила туристичну галузь вийти із зони комфорту у 

пошуках інноваційних напрямків свого розвитку та заохочення туристів. 

Відповідно до цього, аби туризм України почав відроджуватись, його необхідно 

підтримувати, запроваджуючи різні інновації та дотримуючись відповідних 

стратегічних цілей. 

Список використаних джерел: 

1. COVID-19 Travel Industry Research. U.S. Travel Association, 2020. URL: 

https://www.ustravel.org/toolkit/covid-19- travel-industry-research (дата звернення 

20.03.2022). 

2. Романова А. Туризм після карантину: як пандемія вплинула на галузь і 

змінила її. Дивись.info. 14 травня 2020. URL: 

https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yakpandemiya-vplynula-na-

galuz-i-zminyla-yiyi/ (дата звернення: 25.06.2021).  

3. Тимошенко Т. Мільйон працівників туріндустрії України можуть 

опинитися на вулиці. Дивись.info. 14 травня 2021. URL: https://dyvys.info/2021/ 

02/16/turyzm-pislya-karantynuyak-pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/ 

(дата звернення 20.06.2021). 

 

 

https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yakpandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/
https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yakpandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/
https://dyvys.info/2021/%2002/16/turyzm-pislya-karantynuyak-pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/
https://dyvys.info/2021/%2002/16/turyzm-pislya-karantynuyak-pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/


13 

УДК 338.46(48).017 

Карина Розбіцька  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

 РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

У статті акцентовано увагу на економічних функціях (економічних вигодах) 

туризму, а саме: сприяння розвитку і прогресу господарської діяльності 

багатьох регіонів; підвищення їхнього соціально- економічного рівня, оскільки, 

чимало світових економічних регіонів ставлять внутрішній туризм на провідне 

місце по прибутковості. Обґрунтовано вплив туризму на соціально- 

економічний розвиток країни. Зазначено напрями туристичних потоків, які 

користуються найбільшим попитом українців.  
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розвиток, держава, туристична інфраструктура, туристичний сектор, 

індустрія туризму. 

Постановка проблеми. Найважливішою тенденцією в розвитку 

національної та світової економіки в останні роки стало зростання впливу і ролі 

туризму, який на теперішній час є однією з найбільш динамічних розвиваючих 

галузей економіки. Унікальність розвитку інституту туризму нарівні 

загальносвітових тенденцій полягає в тому, що жодна інша галузь економіки не 

володіє таким величезним потенціалом зростання (припускає широку 

розгалуженість і різноманіття послуг), генерування прибутку і залучення 

населення в виробництво (зайнятість). Туризм сприяє розвитку і прогресу 

господарської діяльності багатьох регіонів та сприяє підвищенню їхнього 

соціально- економічного рівня, оскільки, чимало світових економічних регіонів 

ставлять внутрішній туризм на провідне місце по прибутковості.  

Внесок туризму у світовий ВВП оцінюється приблизно у 5%, у вирішення 

проблеми зайнятості трохи вищий – близько 6–7% від загальної кількості 

робочих місць по всьому світу. Частка туризму у ВВП становить від майже 2% 
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для країн, де туризм є порівняно невеликим сектором, до більш ніж 10% для 

країн, де туризм – важливий елемент економіки». На думку більшості 

дослідників, туристична галузь є такою ж великою галуззю суспільного 

виробництва, як сільське господарство або основні галузі промисловості 

(автомобільна, електронна, сталеливарна та інші). В зв‘язку із цим, 

пріоритетними завданнями побудови конкурентоспроможної туристичної 

галузі України є пошук нових складових, а також подолання основних проблем, 

що стоять на шляху її розвитку.  

Науковці, серед яких Н. Алексєєва, С. Гаврилюк, В. Гловацька, В. 

Данильчук, Н. Дринь, М. Килинич, С. Стойка, Н. Фединець, В. Шведун та ін. 

присвячують досить велику кількість досліджень питанням проблем та 

перспективам розвитку сучасного туристичного сектору.  

Мета статті полягає у дослідженні впливу розвитку туризму на соціально- 

економічний стан в Україні. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день туризм став явищем, 

що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети. Більше 

того, на початку XXI ст. туризм за обсягами доходу справедливо посів третє 

місце серед провідних галузей світової ек3ономіки. В багатьох країнах і 

регіонах туризм є основним джерелом прибутків. Надходження з туристичних 

подорожей у світовому масштабі становлять понад 500 млрд. дол. США 

щорічно. Найбільші прибутки отримують країни Західної Європи та США.  

До економічних функцій туризму, в першу чергу відносяться економічні 

вигоди, які він надає: – туризм стимулює розвиток елементів інфраструктури, а 

саме: готелів, ресторанів, підприємств торгівлі тощо; – туризм зумовлює 

збільшення доходної частини бюджету за рахунок податків, що можуть бути 

прямими (плата за візу, митний збір) або непрямими (збільшення заробітної 

плати робітників спричинює збільшення сум прибуткового податку, що 

сплачується ними в бюджет); – туризм має широкі можливості для залучення 

іноземної валюти і різного роду інвестицій; – диверсифікація економіки, 

утворюючи галузі, які обслуговують індустрію туризму, забезпечуючи при 

цьому зростання доходів населення та підвищення рівня добробуту нації.  
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Також вплив туризму на соціально- економічний розвиток виявляється у 

підвищенні ділової активності та розширенні виробництва товарів і послуг у 

результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та 

місцевих екскурсантів. З економічної точки зору привабливість туризму як 

галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів 

та отриманні доходу у вільно конвертованій валюті. У багатьох країнах туризм 

входить у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими 

темпами і відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він:  

• збільшує місцеві доходи;  

• створює нові робочі місця;  

• розвиває всі галузі, пов›язані з виробництвом туристичних послуг;  

• розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах;  

• активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та сприяє їм;  

• забезпечує зростання рівня життя місцевого населення;  

• збільшує валютні надходження тощо.  

Але позитивний вплив туризму на економічний розвиток держави 

відбувається лише у тому випадку, якщо він розвивається всебічно, тобто не 

перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, економічна 

ефективність туризму передбачає, що він в державі повинен розвиватися 

паралельно і у взаємозв›язку з іншими галузями соціально- економічного 

комплексу.  

Туристична галузь з кожним роком займає все більш вагоме місце в 

світовому господарстві. За останні п‘ятнадцять років галузь туризму 

сформувалась та отримала визнання як одна з найбільших у світі сфер 

діяльності по наданню послуг.  

Туризм відіграє важливу роль у створенні робочих місць, і, до пандемії 

СOVID-19, за прогнозами, впродовж наступних п›яти років у світі було б 

створено 2500 нових робочих місць щодня. Охоплюючи багато секторів 

економіки, майже неможливим стає визначення точної оцінки кількості 

працівників, зайнятих у сфері туризму. Крім того, вирішення проблеми 
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реальної оцінки ускладнюється ще й специфічним характером праці 

(сезонність, робота за сумісництвом, тимчасова робота тощо). І все ж кількість 

зайнятих у туристичній сфері мала постійно зростати. 

Частка туризму в загальній економіці України є темою поглиблених 

дискусій і складає, згідно з офіційною статистикою, близько 3–4% ВВП, що 

значно нижче міжнародного середнього показника (який дорівнює 10%). Відтак 

туризм практично не береться до уваги при формуванні економічної політики 

на національному рівні. Однак останні дані від міжнародних структур (перш за 

все Всесвітньої туристичної організації ООН, ЮНВТО) підтверджують власні 

розрахунки внутрішніх експертів, які визначили цю частку на рівні близько 9% 

ВВП України. Це дає підстави вважати цей показник набагато важливішим для 

української економіки, аніж раніше [1].  

Звертання до джерел наукової інформації доводить, що туризм є важливою 

складовою економіки багатьох держав, яка забезпечує зайнятість місцевого 

населення, бюджетні надходження, потік іноземної валюти та інвестицій, 

сприяє розвитку структури господарського використання територій тощо, за 

рахунок експлуатації місцевих ресурсів [2].  

Внаслідок зручного географічного положення Україна (на шляху із Азії у 

Європу) є регіоном, через який здійснюється нелегальна міграція людей із 

Південної і Південно- Східної Азії в європейські держави. Її західний кордон є 

бар‘єром для такої міграції. Станом на 1 січня 2020 року в Україні на обліку 

територіальних органів ДМС перебувало 1 276 осіб, яких визнаних біженцями, 

з них чоловіків – 970, жінок – 306, а також та 820 осіб, які потребують 

додаткового захисту, з них 642 чоловіків, 178 – жінок. Внаслідок 

неврегульованості відносин із багатьма країнами Україна також стає джерелом 

виходу нелегальних мігрантів. Виїжджаючи за кордон у туристичні подорожі, 

багато людей залишаються там на роботу (на певний період). Найбільше таких 

мігрантів – у Греції, Італії, Португалії, Чехії, Іспанії, Туреччині. На тимчасових, 

сезонних роботах за кордоном працюють люди з усіх регіонів України. Тільки з 

прикордонних західних областей України щорічно виїжджає на тимчасові 
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роботи за кордон понад 700 тис. осіб. Вони не мають за кордоном ні 

юридичного, ні соціального захисту, працюють за низьку платню на важких і 

небезпечних роботах, нерідко переслідуються рекетирами та ін. Необхідні 

заходи з боку держави для припинення такої міграції, перетворення її у 

легальну форму [3].  

Зауважимо, що неофіційна легальна міграція не може бути зафіксована 

статистикою, оскільки поїздки за кордон відбуваються саме з декларованою 

метою туризму, відвідування родичів тощо, з подальшим працевлаштуванням 

та реєстрацією в країні- реципієнті; учасники таких поїздок стають цілком 

легальними трудовими мігрантами в країнах-реципієнтах [3].  

Найвища міграційна активність характерна для населення 

високоурбанізованих та прикордонних регіонів України: Львівської, 

Дніпропетровської, Харківської, Одеської областей тощо. Значно меншими є 

міграції населення із північних та центральних регіонів України [4]. 

Нагадаємо, що саме у період соціально-економічної кризи виник новий тип 

маятникових міграцій населення – шоп-туризм, який включає поїздки 

населення за кордон з метою придбання товару. Спочатку він охопив населення 

прикордонних районів, а тепер – всієї території України. Люди здійснюють ці 

міграції у сусідні країни (Польщу, Угорщину, Румунію, Молдову, Росію, 

Білорусь, Туреччину), а також у Китай, Сінгапур, Об‘єднані Арабські Емірати 

та ін. Обсяги та географія таких міграцій постійно змінюються. І сьогодні перед 

керівництвом української держави стоїть питання щодо розробки нової 

міграційної політики, яка була б спрямована на зменшення еміграційних 

потоків населення, на захист мігрантів за межами країни [4]. 

За даними представництва Євросоюзу в Україні, лише за перший місяць 

функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС, ним скористалися 

майже 100 тис. українців. Міжнародна мобільність населення у напрямку 

Євросоюзу була доволі високою і стабільно зростала й до набуття безвізового 

режиму. За даними соціологів, упродовж останніх двох років кожний десятий 

дорослий українець принаймні один раз відвідував країни ЄС. Причому третина 
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з них виїжджали до Європи три або й більше разів. Основною метою 

подорожуючих був відпочинок (28%), з метою працевлаштування виїжджали 

18%. Найчастіше подорожували до ЄС мешканці Західної України (19% 

дорослого населення) [5].  

2020 рік та пандемія COVID-19 змінила все настільки, що від детальних 

прогнозів експерти туристичної галузі намагаються утриматись. Відповідно до 

даних Всесвітньої ради подорожей та туризму (WTTC), туризм щороку 

приносить глобальній економіці 8,8 млрд. доларів, що становить близько 10,4% 

світового ВВП. Кожен 10-й працівник світу зайнятий у сфері туризму. Більше 

того, якщо в 1980 році 75% мешканців світу потребували візи для подорожі за 

кордон, то в 2018 цей показник знизився до 53%. Переваги прозорих кордонів 

оцінили й українці – після початку дії безвізу з ЄС кількість виїздів щороку 

зростала [5].  

Зауважимо, що світовий туризм зможе повернутися до докоронавірусного 

рівня не раніше, ніж через два роки. Криза через пандемію стала найсильнішою 

в сфері туризму за всю історію. Такий прогноз оприлюднили на сайті 

Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО) при ООН. За даними організації, 

втрати сфери туризму в 2020 році склали 1,3 трлн. доларів: кількість 

міжнародних поїздок знизилася на 74%; число туристів, які подорожують в 

інші країни, знизилося в минулому році на 1 млрд. доларів в порівнянні з 

показником 2019 року.  

У Всесвітній туристській організації сподіваються, що поступовий початок 

вакцинації від коронавірусу допоможе відновити довіру туристів, сприятиме 

пом›якшенню обмежень на поїздки і поступово поверне подорожі протягом 

2021 року. Більшість експертів не очікують повернення до рівня, що був до 

пандемії, до 2023 року. Фактично, 43% респондентів вказують на 2023 рік, а 

41% очікують, що повернення до рівня 2019 року відбудеться тільки в 2024 

році чи пізніше [6].  

Нагадаємо, український туризм через пандемію втратив в 2020 році 

близько 60 мільярдів гривень, а міжнародний за даними на грудень 2020 – 

понад 900 млрд. доларів [6].  
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Туризм є одна з не багатьох галузей економіки, де залучення нових 

технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу [7]. Це має 

важливе значення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує 

соціальну напругу в суспільстві. Крім того, світовий досвід показує, що 

індустрію туризму можна розвивати і в період економічних криз, що має 

важливе значення для країн Східної Європи. Витрати на створення одного 

робочого місця тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність 

інвестиційного капіталу в 4 рази вища, ніж в інших галузях господарства. 

Прикладом можуть бути такі країни, як Аргентина, Бразилія, Мексика, Єгипет, 

Туніс, Перу та інші.  

В багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних галузей, 

внесок у валовий національний дохід яких складає 20–45%, а надходження від 

іноземного туризму є основним джерелом отримання валюти. Отже галузь 

туризму не тільки приносить значну частину прибутку до бюджету туристично- 

розвинутих держав, а й є надзвичайно перспективною і безсумнівно може стати 

одним з головних джерел надходжень до держбюджету інших країн. 

Висновки. Туризм на сьогоднішній день є однією з найбільш 

перспективною та провідною галуззю світової економіки. Просування бізнесу в 

туристичній сфері здатне гарантувати істотний вклад в економіку країни у 

наданні нових робочих місць, поповнення державного бюджету за допомогою 

сплати податків та відвідуванням України іноземними туристами. Необхідний 

аналіз досвіду нашої та інших країн та розробка інструментів дій, які у разі чого 

допоможуть уникнути важких локдаунів у майбутньому. Це той шлях, який 

дозволить поступово відновити туристичну галузь та захистити її від ризиків 

значних потрясінь, що і визначає перспективи подальших досліджень. 
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Організація екскурсійної діяльності в сучасних умовах розвитку 

туристичної галузі України спрямована на забезпечення зростання 

інноваційного та інвестиційного потенціалу національної економіки. 

Організація екскурсійної діяльності як пріоритетного сектору індустрії туризму 

формується у сфері економічної, наукової, культурної, освітньої та екологічної 

безпеки та забезпечує розвиток технічно відповідних галузей народного 

господарства. 

Сучасні цілі екскурсійної діяльності спрямовані на вдосконалення та 

розвиток національного та міжнародного туризму, що потребує якості у 

процесах виробництва та управління, що має знайти відображення у 

гармонізації стандартів зі світовими вимогами, зокрема з ЄС. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені зробили значний внесок у теорію та 

практику екскурсійної діяльності як одного з пріоритетних напрямків 

економічного розвитку туризму.  

Багато наукових робіт українських вчених присвячено розвитку 

екскурсійної діяльності у розвитку туристичної галузі України. Серед них 

наукові розробки таких науковців як В. Бабарицька, А. Короткова, О. 

Малиновська, С. Галасюк, С. Нездоймінов, О. Любіцева, Т. Сокол, Л. Альтгайм, 

А. Боева, А. Воронина, С. Голубничая, И. Савина, І. Чагайда, В. Зінченко, О. 

Романенко. Передумовою розвитку індустрії туризму є інклюзивне зростання, 

макроекономічні проблеми інклюзивного зростання. 

Вчені у своїх дослідженнях приділяють особливу увагу тому, як 

організовуються екскурсії, що в основному охоплює мікрорівень розвитку 

даної наукової проблеми, але приділяють мало уваги детальному аналізу умов і 

факторів, що впливають на розвиток екскурсій як частини туристичного 

туризму. Виходячи з цього, існує об'єктивна необхідність вивчення організації 

екскурсій та їх впливу на розвиток мікро-, мезо- і макроорганізаційно-

економічних факторів, що формують вектор розвитку економіки туризму в 

умовах інтеграції. 

Метою дослідження є проведення аналізу сучасних тенденцій в організації 

екскурсій. Оцінка та аналіз розвитку екскурсійної діяльності та впливу на неї 
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сучасних тенденцій в індустрії туризму. Визначення перспектив підвищення 

ефективності екскурсійної діяльності та підготовка рекомендацій з 

урахуванням вимог інновацій та значного посилення стандартів 

інформаційного суспільства як мотивів розвитку економічних відносин. 

Розвиток екскурсій стимулює зайнятість, розвиток підприємництва, 

інвестиції в інфраструктуру і транспорт, збереження спадщини країни і 

розробку стимулів для поліпшення якості життя місцевого населення та гостей 

країни. 

Розглядаючи поняття «сутність екскурсій», необхідно пам'ятати про 

обумовленість екскурсійного процесу об'єктивними вимогами. Кожна екскурсія 

- це особливий процес діяльності, суть якого визначається певними 

закономірностями (предмет, мета, ясність, емоція, активність тощо) [2]. 

Екскурсія має свої ознаки (елементи):  

 Тривалість (від однієї академічної години до одного дня); 

 Наявність екскурсантів (група чи індивідуально); 

 Присутність екскурсовода;  

 Показ екскурсійних об'єктів; 

 Пересування туристів за заздалегідь встановленими маршрутами; 

 Присутність певної теми. 

Екскурсія виконує функції інформування, розширення кругозору і знань, 

організації культурного дозвілля, відпочинку та спілкування. 

Вимоги до туру: 

 Повнота і достовірна інформація; 

 Культурно-пізнавальна значущість і точність композиції й виконання 

екскурсії;  

 Задоволення естетичних, морально-психологічних потреб екскурсантів. 

Екскурсії - відвідування пам'яток (культурної спадщини, музеїв, 

підприємств, регіонів), форми та методи набуття знань. Вони організовуються 

як у групах, так і індивідуально під керівництвом фахівців (гідів). 

Екскурсії поділяються за призначенням: 



23 

1. навчання (включаючи підготовку і виробництво, профорієнтацію, обмін 

досвідом), культурне, освітнє та наукове; 

2. за тематикою у відповідності до змісту об'єкта; 

3. місце об'єкта - природа і музей; 

4. за складом учасників - різні вікові категорії, фахівці різного профілю, 

туристи, студенти тощо. 

Екскурсії - важливий елемент самореалізації людини. Вона забезпечує 

задоволення як психологічних потреб людини (самоповага, прагнення до знань 

і успіху), так і потреб у самоствердженні та розвитку, пов'язаних з внутрішнім 

станом людини. Це вищий стандарт для реалізації особистого «Я», що вимагає 

високого культурного рівня, а також значного внутрішнього потенціалу [3]. 

Науково-практичний підхід до вивчення соціально-економічних явищ - 

організація екскурсійної діяльності передбачає вивчення процесів як факторів 

розвитку, на мій погляд, вплив основних важелів на розвиток туристських 

ресурсів і туристського середовища доповнюється діями, практикою всіх 

учасників. 

Зазначаю, що організація екскурсійної діяльності розробляється відповідно 

до загальних основних законів розвитку: 

 Синергія. 

 Самозбереження; 

 Розвиток; 

 Відповідання різноманітності систем управління; 

 Різноманіття керованих об'єктів; 

 Об'єктивний закон пріоритету цілого над частинами. 

 Загального закону врахування системи потреб. 

Розвиток та організація екскурсійної діяльності в Україні підтримується та 

регулюється на національному рівні. 16 березня 2017 року уряд затвердив 

Стратегію розвитку туризму і курортів до 2026 року [4]. Цей документ 

покликаний створити умови для прискорення розвитку туризму і курортів та 

інтеграції їх у високоефективну галузь, що працює на світовому ринку. 
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Реалізація стратегії передбачається в наступних напрямках, включаючи 

забезпечення безпеки туристів і захист їх законних прав та інтересів, 

імплементація законодавства ЄС у секторі туризму та забезпечення 

комплексного розвитку, в тому числі створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій в інфраструктуру туризму і вдосконалення навчання. 

Формування та просування позитивного іміджу України як привабливої країни 

для туризму. 

Стратегія визначає комплексний підхід до формування та реалізації 

національної політики в галузі туризму та курортів, який передбачає 

вдосконалення та розвиток екскурсійних послуг у визначених межах. Одним з 

основних напрямків реалізації стратегії в частині екскурсій є впровадження 

міжнародної системи якості послуг в таких напрямках, як організація роботи 

гідів-перекладачів та екскурсоводів [4]. 

Одним з найбільш актуальних питань організації екскурсійної діяльності є 

вдосконалення організаційно-економічних механізмів з урахуванням 

туристичного потенціалу України та використання передового досвіду 

провідних країн світу у сфері туризму. 

Оскільки сектор туризму пов'язаний з діяльністю більш ніж 50 галузей, 

його розвиток сприяє зайнятості, диверсифікації національної економіки, 

підтримці та розвитку культурного потенціалу, збереженню екологічно 

безпечного навколишнього середовища та підвищенню рівня інновацій у 

національній економіці між країнами і її народом. Крім того, туризм є одним з 

інструментів реалізації зовнішньої політики [4]. Враховуючи ефективну 

інтеграцію туризму з іншими секторами національної економіки, такими як 

агропромисловий комплекс, то ми очікуємо синергетичний ефект від розвитку 

різних видів туризму, що беззаперечно пов‘язані з екскурсійною діяльністю. 

Україна розташована в самому серці Європи і має всі умови для належного 

економічного розвитку за допомогою туризму, але значно відстає від провідних 

країн світу за рівнем туристичної інфраструктури та якістю туристичних 

послуг. 
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Організація екскурсійної діяльності як пріоритетного сектору українського 

туризму потребує чіткого державного регулювання. Враховуючи прогрес у 

напрямку світової інтеграції, державне регулювання туристичної економіки 

України спрямоване, насамперед, на розвиток внутрішнього туризму та його 

ефективну роботу в рамках європейської інтеграції. 

 Основною метою державного регулювання у сфері туризму є 

забезпечення права громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення 

здоров'я, безпеку життя і середовища проживання, духовних потреб та інших 

прав, закріплених у Конституції України. Безпека туризму, захист прав і 

законних інтересів туристів, а також інших суб'єктів туристичної діяльності та 

їхніх відносин [1]. 

Враховуючи процес інтеграції національної економіки в усіх секторах 

народного господарства, Україні необхідно діяти відповідно до міжнародних 

тенденцій розвитку, включаючи розвиток туризму. 

Незважаючи на численні проблеми, з якими зіткнулася Європа в 2016 році, 

туризм знову продемонстрував надзвичайну силу і стійкість, посиливши свій 

внесок в економічне зростання, створення робочих місць і соціальне 

благополуччя в Європейському союзі (ЄС-28). Сьогодні туризм є одним з 

ключових елементів стратегії ЄС і України щодо забезпечення інклюзивного 

зростання. 

Ефективна організація екскурсій на мікрорівні повинна виражатися в 

розширенні та вдосконаленні екскурсій для туристів, формуванні мережі 

заміських екскурсій, розробці комплексної програми екскурсій для школярів і 

студентів, організації екскурсійних інформаційних пунктів, організації та 

проведенні практичних конференцій, цільових семінарів з екскурсійно-

методичної проблематики. Координація діяльності та підтримка громадських 

об'єднань екскурсійних працівників, організація конкурсів на кращі екскурсії, 

розробка інноваційних екскурсійних маршрутів. 

Організація роботи гідів, перекладачів та екскурсоводів має істотний вплив 

на ефективність екскурсій, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 
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та атестацію. Це пов'язано з тим, що людські фактори відіграють важливу роль 

у розвитку комунікації, що є передумовою ефективності туристичної індустрії 

[2]. 

Оцінюючи соціально-економічне середовище в якому розвивається 

індустрія туризму в цілому показує ознаки формування платформи для 

ефективної організації екскурсій, з метою зустрічі конкретних перспектив і 

рекомендацій щодо підвищення ефективності екскурсій. Вимог суттєвої 

активізації впровадження інновацій і стандартів інформаційного суспільства як 

мотиватора розвитку економічних відносин [5]. 

Економічна ефективність організації екскурсійної діяльності як 

пріоритетного сектору індустрії туризму повинна формуватися за рахунок 

наступних елементів: 

розширення співробітництва та нарощування потенціалу в галузі 

екскурсійної діяльності; оцінка ринкових тенденцій в організації екскурсійної 

діяльності. Посилення важливості впливу екскурсій на розвиток культурного, 

національного та міжнародного туризму. Сприяння організації екскурсійної 

діяльності для розвитку сталого, відповідального, доступного та етичного 

туризму. 

Дослідження питання організації екскурсійної діяльності в Україні виявляє 

важливі ознаки впливу економічних, правових, організаційних, освітніх, 

культурних, наукових, педагогічних і методичних процесів на їх розвиток з 

урахуванням національних, європейських і світових тенденцій в індустрії 

туризму. 

Представники влади, бізнесу, освіти, культури, охорони здоров'я, 

навколишнього середовища та інші зацікавлені і відповідальні організації 

повинні працювати разом, щоб забезпечити безперервний розвиток туризму і 

збільшити його внесок у суспільство за допомогою інновацій, співпраці та 

диференційованого підходу до розвитку туризму. 

Адже Україні необхідно створити умови для впровадження та 

функціонування нової моделі розвитку, що сприяє використанню туристичного 

потенціалу нашої країни. Ефективна організація екскурсійної діяльності є 
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компонентом інклюзивного зростання економіки туризму і соціального 

розвитку, багатофакторного і багатоступеневого процесу, заснованого на 

максимальній зайнятості та економіці взаємодії всіх зацікавлених сторін. 
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В сучасному туристичному процесі невід‘ємною частиною є релігійний 

або паломницький туризм. На нього припадає 3-5% обсягу світового 

туристичного потоку. Україна має багату релігійну історію та спадщину і тому 

може бути активним учасником національного, європейського та міжнародного 

релігійного туристичного ринку. Релігійний туризм має особливе значення для 

розвитку внутрішнього туризму в Україні, оскільки викликає великий інтерес з 

боку не лише віруючих, а й інших верств населення. Адже цілком 

закономірним наслідком тривалого панування в суспільстві атеїстичних ідей та 

ідеологічних приписів в оцінці релігійних явищ, антирелігійної пропаганди і 

порушення конституційного принципу свободи совісті є посилена увага до тих 

явищ, які довгий час перебували під забороною [2, c. 283]. 

Дослідженню сутності релігійного туризму присвячена велика кількість 

наукових праць, зокрема, роботи Дмитриевський А.В., Любіцева О.О., 

Романчук С.П., Маїло Я.В. та інших вчених. Ці автори розглядали різні аспекти 

паломницького туризму.  

Актуальність даної роботи пов‘язана з тим, що на теперішній час у зв‘язку 

з поширенням пандемії та унеможливленням пересуватися вільно у закордонні 

поїздки, індустрія туризму потребує пошуків нових шляхів розвитку. Одним з 

яких, на нашу думку, є вивчення та оптимізація регіональних ресурсів, що 

безпосередньо пов‘язані з можливість здійснювати паломництво на території 

України. Країна має серйозний потенціал для розвитку релігійно-

паломницького туризму. Це, в свою чергу, потребує послідовного наукового 

дослідження цієї проблеми.  

Метою є визначення сутності релігійно-паломницького туризму, 

виявлення проблем та недоліків в даній сфері,  а також  визначення перспектив 

розвитку релігійного туризму в Україні. 

Об'єктом дослідження виступають процеси та явища, які пов‘язані з 

релігійно-паломницьким туризмом та характеризують його. Предметом 

дослідження являється вивчення розвитку паломницького та релігійного 

туризму в Україні.  
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На сьогоднішній день в Україні діє близько 120 паломницьких служб, які 

займаються організацією екскурсій, поїздок і паломництва по святих місцях 

України [3, c.61]. Наша держава може задовольнити потреби не тільки 

православних паломників, але й представників інших конфесій [2, с.282]. Це 

було б доречно використати задля розвитку релігійного туризму та формування 

власного туристично-паломницького ринку, звісно, з урахуванням його 

регіональних особливостей. 

Не дивлячись на безліч досліджень, публікацій та наукових праць, які 

пов‘язані з туризмом та туристичною сферою, все одно існує велика кількість 

проблем та недоліків, що потребують якомога швидшого вирішення. Розвиток 

та перспективи релігійного туризму можна вважати важливим компонентом 

туристичної галузі. Основними питаннями є популяризація релігійного туризму 

серед українців, розробка туристичних пакетів, ведення обліку туристів, які 

приймали участь у релігійних турах. 

У сучасному світі туризм - це багатогранне явище, тісно пов‘язане з 

економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, 

спортом, релігією. За даними Всесвітньої Туристської Організації, за останні 20 

років доходи від міжнародного туризму зростали в середньому на 9% в рік. Для 

більш ніж 40 країн світу туристична галузь є основним джерелом надходжень 

національного бюджету, а для 70 - однією з трьох його основних статей [7, с. 1]. 

Зовсім інша ситуація спостерігається останніми роками, у зв‘язку з 

поширенням пандемії. Все складнішим стає залучення клієнтів до туристичних 

подорожей. Таким чином, необхідно шукати інші шляхи зацікавлення українців 

туристичною сферою, зосереджуючись на  інтересах людей, в тому числі і 

пов‘язаних з питанням віри.  

Зародження паломництва пов‘язано з формуванням у світі основних 

релігійних течій. Паломництво, як і туризм взагалі, буває внутрішнім (в межах 

однієї країни) та міжнародним. Вплив релігійного туризму на економіку деяких 

країн та районів світу, в першу чергу, на самі релігійні центри, надто великий. 

Це пов‘язано з тим, що паломники залишають у країні перебування істотну 
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частку взятих на дорогу грошей. Крім того, паломництво дає заробіток 

багатьом тисячам місцевих мешканців. Релігійний туризм, є невід‘ємним 

пунктом в сучасній індустрії туризму [7, с. 1]. 

Об‘єктами для поклоніння є й інші святі місця в країнах світу та в Україні 

зокрема. На території нашої держави розміщені численні історико-культурні та 

релігійно-паломницькі об‘єкти (монастирі, церкви, каплиці, старовинні ікони, 

дзвіниці, цілющі джерела, окремі предмети культу тощо), які притягують до 

себе релігійно-паломницькі потоки туристів і паломників, у тому числі й 

іноземних. За оцінками фахівців, щорічно до періоду поширення пандемії на 

територію України приїжджає від 50 до 200 тис. релігійних туристів як із 

близького, так і далекого зарубіжжя [5, с.24]. 

Однак слід відмітити, що загалом релігійно-паломницький туристичний 

комплекс в Україні є достатньо недосконалим й замало розвинутим у наданні 

сервісних послуг. Це проявляється у незабезпеченій на належному рівні 

матеріально-технічній базі та інфраструктурі, яка потребує певного розширення 

та покращення. Хоча треба відзначити, що найчастіше туристи-паломники є 

досить невибагливі, оскільки аскетичний образ життя є основою багатьох 

релігій.   

Проте туристи-паломники з європейських країн звикли до 

комфортабельних побутових умов, і для них є неприйнятна українська сервісна 

система обслуговування. Таким чином, виникають певні проблеми не лише 

матеріально-господарчого змісту, але й фінансового та правового також. 

Причиною цього є той факт, що переважна більшість релігійних святинь є 

приватною власністю релігійних конфесій. Згідно законодавства України, вони 

відокремлені від держави і не завжди виявляють бажання співпрацювати з  

туристичними агентствами та іншими підрозділами туристичної сфери.  

Сума іноземної валюти, яку паломники ввозять у країну, буває дуже 

значною, що йде на пожертвування релігійним структурам, дає заробіток 

місцевим жителям [5, с. 226]. Тому паломництво повинно всіляко 

стимулюватися не тільки церковними, а й державними підрозділами. Поряд із 



31 

цим кожна держава, на території якої розміщуються відомі релігійні святині, 

повинна докладати зусилля для їх охорони та збереження. Тому потрібно 

постійно шукати нові форми та методи оптимізації туристичної релігійно-

паломницької діяльності в регіонах держави. За оцінками фахівців, частка 

іноземних туристів у структурі релігійно-туристичних потоків в Україні 

становить лише третину [6, с. 187].  

Окрім того, більшість іноземних туристів такого плану не мають 

туристичних віз та туристичного супроводу й користуються послугами 

релігійних організацій та практикують стихійні (самоорганізовані) релігійно-

паломницькі тури, що призводить до значних фінансових втрат в іноземній 

валюті. Таким чином, основні релігійно-туристичні потоки в Україні є 

внутрішніми, які, на думку експертів, мають слабку базову систему підготовки 

та є переважно стихійними [4, с. 224].  

Отже, в Україні переважно розвивається внутрішній релігійно-

паломницький туризм, але умови обслуговування туристів носять дещо  

аматорський характер. Стосовно системи організації та проведення релігійно-

паломницьких турів необхідно зазначити, що існує занадто низький рівень у 

багатьох питаннях паломницького обслуговування й надання релігійно-

туристичних послуг. Можемо зробити висновок, що протягом короткого строку 

необхідні активні дії щодо належної організації та вдосконалення 

управлінських заходів зі сторони регіональних структур.  

Слід зауважити щодо паломницького обслуговування та діяльності 

туристичних фірм у нашій державі, то більшість із них пропонують 

паломницькі тури 1‒ 3 денного терміну із відвідуванням Києво-Печерської, 

Почаївської та Святогірської лавр, Зарваниці у Тернопільській області, 

сакральних об‘єктів Чернігова, Львова, Одеси тощо. Практикуються також 

одноденні поїздки у досяжному добовому радіусі. Проте якісного 

екскурсійного забезпечення для такого виду туризму вони, як свідчить 

практика, не надають [4, с. 76]. 
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Головними проблемами в цьому секторі туризму є відсутність ґрунтовної 

професійної підготовки з боку гідів-перекладачів та екскурсоводів-груповодів, 

які слабко обізнані зі специфікою проведення таких турів. Тобто туристичним 

фірмам і підрозділам різних рівнів структурної організації слід ретельно 

підбирати персонал та професійно готувати власні кадри для організації 

релігійно-паломницьких турів. Відсутніми є також добре оснащені транспортні 

засоби для проведення релігійно-паломницьких турів у регіонах нашої держави, 

а також катастрофічним є стан місцевих доріг. Особливо це стосується 

сільської місцевості, де часто розміщуються монастирі та інші сакральні 

об‘єкти, які зазвичай розміщені у віддалених безлюдних територіях. 

Міжнародні та міжобласні траси також потребують своєї модернізації та 

відповідного інфраструктурного забезпечення дорожніми знаками з позначками 

розміщення монастирів тощо [5, с. 30].  

Необхідним є також випуск спеціалізованих туристичних карт та каталогів, 

де була б надана уся необхідна інформація про туристично-релігійні об‘єкти 

України, їх головні святині, графіки прийому та способи транспортного 

обслуговування та сполучення з ними. Немає в нашій країні й спеціальних 

транспортних засобів для здійснення багатоденних паломницьких маршрутів та 

перевезення інвалідів, які бажають такі тури звершувати [5, с. 30].  

В Україні недостатньо розвинута система нічліжного та готельного 

обслуговування релігійно-паломницького туризму. При великих монастирях 

наявні готелі та трапезні, проте вони не в змозі задовольнити весь туристично-

паломницький спектр послуг для туристів такого плану, хоча й останні можуть 

бути менш вибагливими порівняно з іншими видами та формами туристичного 

обслуговування населення [4, с. 86].  

Існуючі паломницькі служби та туристичні агенції рекламують переважно 

багатоденні зовнішні тури, наприклад, в Ізраїль, Італію, Грецію, Грузію тощо. 

Традиційними зарубіжними центрами християнського релігійно-

паломницького туризму для України є Свята Земля, а також Свята Гора Афон у 

Греції та Росія, що утворює постійний споживчий паломницький ринок зі 

значними потенційними можливостями [6, с. 71].  
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Не менш важливим завданням у розвитку релігійно-паломницького 

туризму є формування й внутрішнього ринку туристичних релігійно-

паломницьких послуг, адже кожен регіон України володіє потужними 

сакральними ресурсами й потребує вдосконалення транспортного та готельно-

харчового обслуговування. Окрім того, релігійно-туристичні регіони України 

мають свого потенційного зарубіжного релігійно-паломницького споживача 

туристичних послуг, правильне спрямування таких туристичних потоків могло 

б давати значні валютні надходження до місцевих бюджетів регіонів країни. 

Тому в цьому контексті органам місцевої влади є над чим працювати в 

питаннях розвитку обслуговуючої інфраструктури з метою надання послуг 

релігійно-паломницького туризму та його транспортного забезпечення 

(обслуговування) [1, с.77]. 

На Заході нашої держави наявні міжрелігійні протистояння та 

відбуваються міжконфесійні війни за право користування культовими 

спорудами (зокрема, найбільше у Рівненській, Тернопільській та Львівській 

областях), що негативно відображається на культурно-духовному іміджі нашої 

державі та відлякує іноземних релігійно-паломницьких туристів. Що ж 

стосується Сходу України, то тут тривають військові дії та проходяться заходи 

АТО, що також є негативним чинником щодо розвитку усіх форм 

міжнародного туризму на цій території, включаючи й внутрішнє релігійно-

паломницьке переміщення та обслуговування [1, с.78].  

Наша держава не може гарантувати безпеки не тільки іноземним туристам, 

а й громадянам України, які бажають відвідати релігійні святині окупованого 

Криму. Тому державним структурам усіх рівнів необхідно також здійснювати 

низку важливих заходів безпекового характеру та гарантувати свободу вільного 

переміщення релігійно-паломницьких туристів у різних регіонах нашої 

держави. Висновки та перспективи подальших досліджень [5].  

Таким чином, зважаючи на всі вищеназвані факти, можемо зробити 

висновок, що оскільки в Україні є велика кількість сакрально-релігійних 

об‘єктів, які цікаві не лише місцевим, а й закордонним паломникам, то  

подальший їх розвиток, вдосконалення технічно-матеріальної бази, фінансова 

та юридично-правова підтримка галузі сприятимуть підвищенню якості 

надання послуг в сфері паломницького та релігійного туризму в Україні. 
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 Iринa Саковська 

Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИРОБНИЦТВО ОCНОВНИХ ПОCЛУГ НA ПIДПРИЄМCТВI 

ГОТEЛЬНО-РECТОРAННОГО БIЗНECУ 

Охaрaктeризовaно eкономiчну cуть дiяльноcтi пiдприємcтв готeльно-

рecторaнного бiзнecу. Проaнaлiзовaно оcобливоcтi виробництвa оcновних 

поcлуг нa пiдприємcтвi готeльно-рecторaнного бiзнecу. Визнaчeно пeрeлiк 

оcновних i додaткових поcлуг, якi нaдaютьcя готeльно-рecторaнними 

зaклaдaми.  
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зaклaду.бізнес,підприємство. 

У вcьому cвiтi вeлику увaгу придiляють розвитку туризму i готeльного 

гоcподaрcтвa як одного з eфeктивних зacобiв розвитку i пiдвищeння 

eфeктивноcтi нaцiонaльної eкономiки, зaвдяки здaтноcтi цього ceкторa 

зaбeзпeчувaти знaчнi вaлютнi нaдходжeння, cтворювaти знaчну кiлькicть 

нових робочих мicць i пiдвищувaти iмiдж дeржaви. 

Cтворeння cучacної iндуcтрiї туризму  нeможливо бeз пiдприємcтв 

готeльного i рecторaнного гоcподaрcтвa. Cьогоднi iндуcтрiя гоcтинноcтi є 

потужною cиcтeмою i нaйвaжливiшою cклaдовою туризму. Для нaйcкорiшого 

розвитку готeльного тa рecторaнного гоcподaрcтвa Укрaїни нeобхiднe 

визнaчeння прiоритeтних нa дaний чac нaпрямiв розвитку, у вiдповiдноcтi з 

якими cвоєчacно розроблятимутьcя тa рeaлiзовувaтимутьcя вiдповiднi зaходи. 

Знaчний внecок у розвиток дiяльноcтi пiдприємcтв готeльно-рecторaнного 

бiзнecу зробили тaкi вчeнi: О. Г. Вaрeнич, Н. C. Гeрacимовa, О. М. Грицeнко, I. 

В. Дecяткiнa, П. О. Куцик, C. Я. Король, Ю. A. Мaнaчинcькa, Я. О. Оcтaпeнко, 

В. I. Попович, О. М. Чaбaнюк, Л.М. Янчeвa тa iн. 

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є aнaлiз оcобливоcтeй виробництвa оcновних 

поcлуг нa пiдприємcтвi готeльно-рecторaнного бiзнecу. 

Ринок готeльно-рecторaнної iндуcтрiї є cклaдовою ринку товaрiв i поcлуг 

нaродного cпоживaння тa являє cобою cукупнicть грошових i товaрно-

поcлугових вiдноcин. Цi вiдноcини нa ринку виявляютьcя у формi взaємодiї мiж 

cпоживчим попитом i пропозицiєю готeльних i iнших поcлуг, пропоновaних 

готeльними комплeкcaми.  

Обcяги попиту й пропозицiї визнaчaютьcя рiвнeм розвитку виробництвa й 

нaдaння поcлуг, a тaкож розмiром грошових доходiв нaceлeння.  

 Пiдприємcтвa готeльно-рecторaнного гоcподaрcтвa - зaклaди визнaчeної 

кaтeгорiї, якi зaбeзпeчують оргaнiзaцiю розмiщeння тa хaрчувaння зa мeжaми 

мicця поcтiйного проживaння cпоживaчiв поcлуг [1]. Н. М. Гоблик-Мaркович 

cтвeрджує, що ринок готeльно-рecторaнних поcлуг являєтьcя cинтeтичною 

кaтeгорiєю зa допомогою якої визнaчaютьcя рiзномaнiтнi зa змicтом i 
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пaрaмeтрaми явищa [3, с. 247]. Цe пояcнюєтьcя пeвними cпоcобом оргaнiзaцiї 

eкономiчного життя, ознaкaми якого є caмоcтiйнicть учacникiв процecу нa 

оcновi комeрцiйної cпiвпрaцi. 

Нa нaшу думку, дiяльнicть пiдприємcтв готeльно-рecторaнного бiзнecу 

пeрeдбaчaє здiйcнeння фiнaнcово-гоcподaрcької дiяльноcтi cуб'єктiв 

гоcподaрювaння, якa полягaє у cтворeннi тa рeaлiзaцiї поcлуг (проживaння, 

хaрчувaння, зв'язку, трaнcпорту тощо) з мeтою отримaння eкономiчних вигод. 

Eкономiчнa cуть дiяльноcтi пiдприємcтв готeльно-рecторaнного бiзнecу 

полягaє у нeмaтeрiaльному хaрaктeрi її дiяльноcтi. Оcкiльки, рeзультaтом 

дiяльноcтi є нe готовий продукт, a пропозицiя оcобливого виду поcлуг. 

Готeльно-рecторaннa поcлугa - цe гоcподaрcькa опeрaцiя пiдприємcтвa з 

мeтою зaдоволeння вимог cпоживaчa, що пропонуєтьcя при розмiщeннi тa 

тимчacовому проживaннi й хaрчувaннi [1]. 

Поcлуги пiдприємcтв готeльно-рecторaнного бiзнecу cклaдaютьcя з 

оcновних i додaткових поcлуг, якi нaдaютьcя cпоживaчу при розмiщeннi тa 

проживaннi. Процec нaдaння оcновної поcлуги можнa умовно подiлити нa 

кiлькa оcновних eтaпiв: 

- iнформaцiя про нaдaння комплeкcу поcлуг; 

- рeзeрвувaння (бронювaння) мicць; 

- рeaлiзaцiя поcлуг (проживaння, хaрчувaння тощо); 

- зуcтрiч i проводи гоcтeй (трaнcпортнi поcлуги); 

- обcлуговувaння пiд чac пeрeбувaння в готeлi. 

Вихiднa iнформaцiя про хaрaктeр оcновних поcлуг мicтитьcя у нaзвi тa в 

iнформaцiї про мicцeзнaходжeння тa кaтeгорiї пiдприємcтвa. Iншi вiдомоcтi, 

тaкi як: кiлькicть i нaявнicть вiльних номeрiв; нaближeнicть до туриcтичних 

цeнтрiв i бeрeгу моря; пiльги, що нaдaютьcя пeвним кaтeгорiям cпоживaчiв 

(молодь, ciм'ї з дiтьми, учacники конгрeciв тощо) потeнцiйнi клiєнти отримують 

iз рeклaмних довiдникiв [2]. 

Виробництво поcлуг нa пiдприємcтвaх готeльно-рecторaнного бiзнecу 

включaє тaкi оcновнi компонeнти: 

- прaцiвники (профeciйно пiдготовлeний пeрcонaл); 
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- зacоби прaцi (мaшини, мeхaнiзми, iнcтрумeнти, cпоруди, примiщeння); 

- прeдмeти прaцi (мaтeрiaли, cировинa, iнформaцiя); 

- eнeргiя (тeпловa, eлeктричнa, мeхaнiчнa, cвiтловa); 

- iнформaцiя (нaуково-тeхнiчнa, опeрaтивно-виробничa, прaвовa, 

cоцiaльно-полiтичнa). 

Профeciйний cинтeз зaзнaчeних компонeнтiв формує виробничий процec 

нaдaння поcлуг, виcтупaє прeдмeтом оргaнiзaцiї виробництвa й, зокрeмa, 

оргaнiзaцiї як функцiї мeнeджмeнту пiдприємcтв готeльно-рecторaнного 

бiзнecу. Тeхнiчнa й оргaнiзaцiйно-eкономiчнa хaрaктeриcтикa виробничого 

процecу пiдприємcтв гоcтинноcтi визнaчaєтьcя видом вироблeних поcлуг, 

обcягом виробництвa, типом i видом зacтоcовувaних тeхнiки й тeхнологiї, 

рiвнeм cпeцiaлiзaцiї. 

Уci виробничi процecи нaдaння поcлуг клacифiкуютьcя зa тaкими 

ознaкaми: 

- зa cпоcобом дiї нa прeдмeт прaцi; 

- зa типом викориcтовувaного облaднaння; 

- зa мiрою мeхaнiзaцiї; 

- зa обcягом пропоновaних поcлуг; 

- зa пeрeрвнicтю чи бeзпeрeрвнicтю процecу. 

Коли дiя нa прeдмeт прaцi в мeжaх виробничого процecу здiйcнюєтьcя при 

бeзпоceрeднiй учacтi людeй, тaкий процec визнaчaєтьcя як тeхнологiчний, якщо 

бeз їхньої учacтi (йдeтьcя про дiю природних cил - бродiння, зaкиcaння, 

окиcлeння), тодi зaзнaчeний процec визнaчaєтьcя як природний. Зa типом 

викориcтовувaного облaднaння виробничi процecи подiляютьcя нa вiдкритi й 

aпaрaтурнi. Нa пiдприємcтвaх готeльно-рecторaнного бiзнecу пeрeвaжaє 

зacтоcувaння вiдкритих процeciв [5, с. 89]. 

Нинi в готeльно-рecторaнному бiзнeci видiляютьcя тaкi рiвнi мeхaнiзaцiї 

виробничих процeciв: ручний, мaшинно-ручний й мaшинний. Зa обcягом 

пропоновaних поcлуг пiдприємcтвa подiляютьcя нa мaлi, ceрeднi, вeликi й дужe 

вeликi. 
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Нeзaлeжно вiд мacштaбiв дiяльноcтi пiдприємcтвa тa iнших ознaк 

виробничi процecи подiляютьcя нa пeрeрвнi (диcкрeтнi) й бeзпeрeрвнi. 

Оргaнiзaцiя виробничого процecу нaдaння поcлуг вимaгaє дотримaння 

пeвних принципiв, якi мeнeджeр повинeн опaнувaти й викориcтовувaти у 

прaктичнiй дiяльноcтi. Головними з них є: cпeцiaлiзaцiя, пропорцiйнicть, 

пaрaлeльнicть, прямоточнicть, бeзпeрeрвнicть, ритмiчнicть, циклiчнicть й 

комплeкcнicть. 

Cпeцiaлiзaцiя - пeрeдбaчaє оргaнiзaцiю виробничого процecу в мeжaх цeху, 

дiльницi, робочого мicцi. Цeй принцип бaзуєтьcя нa нeобхiдноcтi cпeцифiчного 

викориcтaння облaднaння, тeхнологiї, cировини, мaтeрiaлiв, фaхiвцiв, 

виготовлeння поcлуг рiзних зa cпоживчим нaпрямом. Cпeцiaлiзaцiя знaчною 

мiрою пiдвищує якicть вироблeних поcлуг, приcкорює виконaння робiт, 

пiдвищує продуктивнicть прaцi, a вiдтaк є eкономiчно eфeктивною. Нeдолiком 

cпeцiaлiзaцiї є тe, що прaця робiтникiв cтaє монотонною й зумов лює зроcтaння 

пcихологiчного нaвaнтaжeння нa них. 

Пропорцiйнicть в оргaнiзaцiї виробничого процecу пeрeдбaчaє дотримaння 

визнaчeного cпiввiдношeння щодо функцiонувaння окрeмих cтруктурних 

пiдроздiлiв, в рeзультaтi чого зaбeзпeчуєтьcя вiдповiднicть щодо їх пропуcкної 

cпроможноcтi, виключaютьcя рiзного роду зaтримки, cтворюютьcя умови для 

ритмiчної роботи [2]. 

Пiд пaрaлeльнicтю виробничих процeciв нeобхiдно розумiти одночacнicть 

їх здiйcнeння нa рiзних cтaдiях в чaci й проcторi, якщо поcлiдовнicть опeрaцiй 

нe мaє принципового знaчeння. Нaприклaд, нa пiдприємcтвaх готeльно-

рecторaнного бiзнecу водночac здiйcнюютьcя поcлуги розмiщeння гоcтeй, їх 

хaрчувaння, вiдпочинку i розвaг, прибирaння гоcтьових кiмнaт тощо. 

Прямоточнicть як принцип оргaнiзaцiї ознaчaє зaбeзпeчeння нaйкоротшого 

iнтeрвaлу мiж окрeмими eтaпaми виробничого процecу з мeтою cкорочeння 

зaгaльних чacових витрaт нa виробництво й нaдaння поcлуг. Нaприклaд, 

розтaшувaння окрeмих цeхiв тa облaднaння для виробництвa продукцiї у 

рecторaнaх повиннe вiдповiдaти ходу виробничого процecу. Поряд iз 

cклaдcькими примiщeннями розмiщуютьcя цeхи для пeрвинної обробки 

cировини, a мiж окрeмими цeхaми вcтaновлюєтьcя зручний взaємозв'язок. 
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Бeзпeрeрвнicть виробництвa пeрeдбaчaє eкономiю чacу (мiнiмiзaцiя aбо 

повнe уcунeння пeрeрв), a вiдтaк нaйeфeктивнiшe викориcтaння облaднaння, 

зacобiв прaцi й робочої cили. 

Вaжливим принципом оргaнiзaцiї виробничого процecу є його ритмiчнicть, 

якa вирaжaєтьcя в рiвномiрному виготовлeннi поcлуг (продукцiї) в однaковi 

промiжки чacу нa вciх eтaпaх тeхнологiчних лaнцюгiв. 

В умовaх готeльно-рecторaнного виробництвa вci оcновнi тeхнологiчнi 

процecи здiйcнюютьcя циклiчно, тобто рeгулярно повторюютьcя в повному 

обcязi як cукупнicть опeрaцiй. Виробничий цикл нaдaння поcлуг визнaчaєтьcя 

зa тривaлicтю й cтруктурою. Вiн cклaдaєтьcя з робочого пeрiоду й 

оргaнiзaцiйних пeрeрв. Пiд чac робочого пeрiоду здiйcнюютьcя оcновнi й 

допомiжнi тeхнологiчнi процecи (прибирaння номeрного фонду, виготовлeння 

нaпiвфaбрикaтiв i готових cтрaв, трaнcпортувaння миючих i дeзинфiкуючих 

зacобiв, кулiнaрних виробiв в процeci виробництвa тощо). Оргaнiзaцiйнi 

пeрeрви мiж опeрaцiями викориcтовуютьcя для вiдпочинку прaцiвникiв пiд чac 

змiни, прийому їжi. Вeликa їх кiлькicть припaдaє нa оргaнiзaцiйно-тeхнологiчнi 

пeрeрви, пeрeрви чeрeз порушeння трудової диcциплiни, з тeхнiчних причин i 

iн. При нaдaннi поcлуг зacтоcовуютьcя три оcновнi мeтоди оргaнiзaцiї 

виробничих процeciв: поточний, пaртiйний, одиничний [5]. 

Тaким чином, пiдприємcтвa готeльно-рecторaнного бiзнecу є cклaдовою 

iндуcтрiї туризму (поcлуг). Рeзультaтом дiяльноcтi яких є продукт у формi 

cвоєрiдного виду поcлуг - поcлуг гоcтинноcтi. Тaкa оcобливicть зумовлює 

пeрeтворeння оргaнiзaцiї й упрaвлiння зaклaдом нa cклaдний процec з точки 

зору зaбeзпeчeння eфeктивноcтi мeхaнiзму обcлуговувaння, цiноутворeння тa 

плaнувaння, що бeзпоceрeдньо впливaє нa побудову cиcтeми упрaвлiнcького 

облiку i внутрiшнього контролю. 
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ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

У статті визначено ефективна система стимулювання праці персоналу в 

індустрії гостинності, яка є головним та рушійним фактором розвитку 

підприємств усіх форм господарювання. Було визначено, що саме від 

ефективної роботи персоналу залежить задоволеність клієнта у сфері послуг, 

що тим самим забезпечується якість послуг на підприємстві. 

Ключові слова: стимулювання праці, мотивація, заклад готельно-

ресторанного господарства, методи управління, персонал, оплата праці. 

В сучасних умовах господарювання значно збільшується значення сфери 

послуг. Україна як держава з великим потенціалом також має таку тенденцію. 

Індустрія гостинності є однією із найбільш динамічних сфер економіки. Проте 

існують проблеми, через які українська індустрія гостинності стає 

неконкурентоспроможною, і основною з них постає персонал.  

Саме персонал в індустрії гостинності відіграє важливу роль, тому в 

інтересах управління кожного підприємства цієї сфери необхідно забезпечити 

сприятливі умови для роботи своїх працівників.  
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Вивчення питання стимулювання праці персоналу, її сутності, методів та 

моделей досліджувалася відомими науковцями: А. Афоніном, І. Бондаром,                

Ф. Герцбергом, Ф. Гілбретом, Т. Кір`яном, А. Колотом, Е. Лібановою,                        

А. Маслоу, А. Смітом, Е. М. Статлером, В. Петюхом та багатьма іншими. Проте 

дослідження питань ефективної системи стимулювання праці персоналу в 

індустрії гостинності вимагає дедалі більшої уваги.  

Метою статті є наукове опрацювання теоретичних, методичних питань 

системи стимулювання праці персоналу індустрії гостинності як в Україні, так і 

за кордоном та виявлення пропозицій щодо створення справедливої винагороди 

за працю, надання співробітнику як морального, так і матеріального 

задоволення від досягнутих результатів у роботі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток індустрії гостинності в 

Україні ставить нові вимоги щодо форм та методів управління персоналом. 

Тому ефективна система стимулювання праці працівників сфери гостинності 

повинна відіграти провідну роль у презентації вітчизняної гостинності, що 

забезпечить її розвиток, а також переваги у світі.  

Сьогодні у науковій літературі існує безліч формулювань щодо сутності 

стимулювання праці, її значення та ролі. Мотив – це спонукання до дії, але в 

основі його може бути як стимул (винагорода, підвищення по службі, 

адміністративна ухвала – наказ, розпорядження тощо), так і особисті причини 

(почуття обов‘язку, відповідальність, страх, благородство, прагнення до 

самовираження тощо) [1]. Стимул перетворюється на мотив лише тоді, коли він 

усвідомлений людиною, сприйнятий нею. Тобто, якщо премія (стимул) стала 

мотивом поведінки і діяльності конкретного працівника, необхідно, щоб він 

усвідомив її як справедливу винагороду за працю. Тоді намагання заслужити 

премію сприятиме підвищенню ефективності праці.  

Стимулювання праці поєднує в собі потреби, інтереси і мотиви 

особистості, а також виникає вона тільки при діалектичному поєднанні потреб 

та стимулів. Стимули можуть трансформуватися в мотиви лише тоді, коли самі 

стимули відповідають інтересам особистості.  
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Найбільш сильні і стійкі мотиви виникають у тому випадку, якщо, будучи 

об‘єктивними, стимули переходять в суб‘єктивні інтереси, а останні – в 

особисту потребу. Так як стимулювання праці є функцією місії трудової 

активності людини протягом всього її життя, а в основі цієї місії лежить місія 

життєдіяльності людини, яка містить якість головної складової місії трудової 

активності.  

Поведінка людини визначається не одним мотивом, а їх сукупністю. 

Мотиви трудової діяльності людини різнобічні та визначаються багатьма 

обставинами. Процес формування мотиву до активної праці – це складний і 

поки що не до кінця вивчений психологами і соціологами процес. Але можна 

сказати, що формування трудової мотивації відбувається під дією внутрішніх та 

зовнішніх факторів.  

Внутрішні фактори пов‘язані з трудовою діяльністю, а саме: зі змістом 

праці, прагненням до підвищення професіональної майстерності, самореалізації 

до праці. Тобто вона створює основу для формування найвищого типу відносин 

до праці як засобу самореалізації особистості.  

А до зовнішніх факторів належать фактори, які знаходяться поза межами 

праці, це: оплата праці, управління персоналом, умови праці, та ін., тут праця 

виступає як ціна за отримання різних благ.  

Мотивація є зовнішня (обумовлена зовнішніми обставинами), внутрішня 

(виникла всередині самої людини), позитивна (заснована на позитивних 

стимулах: премія; поїздка т. д.), негативна (заснована на негативних стимулах: 

штраф, догана), стійка (заснована на потребах людини), нестійка (постійно 

вимагає додаткового підкріплення); матеріальна (премія, збільшення заробітної 

плати, разова виплата бонусів) та моральна (підвищення за посадою, диплом 

кращого співробітника, самореалізація, фотографія на стенді) [2].  

Мотивація праці в індустрії гостинності передбачає матеріальну 

винагороду і матеріальне заохочення. І саме від ефективності трудової 

діяльності залежатиме від мотивації. І, як показує світовий досвід діяльності 

підприємств індустрії гостинності, розуміння керівництвом значення трудового 

потенціалу є запорукою успіху на ринку послуг.  
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Персонал надає клієнту не просто обслуговування, а гостинність і досягає 

своєї головної мети – задоволеність клієнта, що іноді важливіше навіть за 

отримання прибутку. Тому саме люди, які працюють у готелі, створюють те, що 

в майбутньому приносить або успіх, або невдачу підприємству [3].  

На нашу думку, на сучасному етапі господарювання саме в управлінні 

кадрами перешкоджають управлінські стереотипи та недостатня професійна 

підготовка працівників служб управління. Тому зростання професійного 

потенціалу керівника, рівня його компетентності у вирішенні дедалі 

складніших ситуацій залежить насамперед від тривалості його практичної 

діяльності.  

Практичний досвід допомагає керівникові віднаходити найефективніші 

методи управління, озброює його вмінням раціонально організувати працю 

підлеглих, ефективно мобілізовувати творчу ініціативу колективу. Між іншим, 

досить таки ефективним методом розвитку навичок персоналу є міжнародний 

обмін спеціалістами [4].  

В Україні стимулювання працівників з метою спонукання їх до 

продуктивної праці було і залишається серйозною проблемою. Відірваність 

заробітної плати від кінцевих результатів роботи призвела до того, що люди 

переважно спрямовували свої зусилля не на підвищення ефективності праці, а 

на здобуття тих чи інших матеріальних благ та пільг. Але хочеться звернути 

увагу на зарубіжний досвід матеріального стимулювання працівників. 

В умовах ринку обов‘язково повинна бути залежність оплати 

індивідуальної праці від показників роботи підприємства. Механізм 

матеріального стимулювання повинен будуватися на принципі залежності 

заробітної плати кожного робітника як і від особистого внеску, так і від 

кінцевих результатів роботи самого колективу.  

Матеріальну зацікавленість дає робота, у результаті якої є можливість 

придбати певну кількість життєвих благ для задоволення первинних потреб, і 

якщо дана зацікавленість у процесі праці заохочується колективом, 

суспільством, то тоді виникає новий вид мотивації, де внутрішньоколективні 
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відносини, спілкування з колегами і усвідомлення значення своєї праці є 

найвищим і якісним носієм робочої сили. Керівникам, які хочуть посилити 

стимулювання працівників до праці, теорія очікування дає для цього різні 

можливості [3]. Оскільки люди володіють неоднаковими здібностями, то і 

винагороду вони оцінюють по-різному. Тому керівникам необхідно зіставити 

передбачувану винагороду з потребами працівника і привести їх у відповідність 

між собою, а також необхідно встановити співвідношення між досягнутими 

результатами. Відповідно до цієї теорії досягнуті результати залежать від 

прикладених працівником зусиль, його здібностей і характерних особливостей, 

а також від пізнання ним своєї ролі.  

Рівень прикладених зусиль буде визначатися цінністю винагороди, 

ступенем задоволеності в тому, що такий рівень зусиль дійсно потягне за собою 

виправданий рівень винагороди.  

У сучасних умовах господарювання недостатньо зацікавити працівника 

тільки в результатах його індивідуальної праці. Якими би високими не були 

показники роботи окремого працівника або групи працівників, якщо 

підприємство не завершить виробничий цикл, не надаватиме послуги стільки, 

скільки потрібно, не досягне кінцевих результатів (прибутку), а значить буде 

проблемно отримати за свою високопродуктивну працю гідну винагороду. 

Тому під дією встановлення жорсткої залежності доходу працівника від 

індивідуальних результатів роботи і кінцевого підсумку фінансово-

господарської діяльності трудового колективу необхідно забезпечувати 

зацікавленість людини в результативності не тільки особистою працею, але й 

працею колег та підприємства загалом.  

Необхідно організувати так працю, а також створювати мотивуючі 

чинники, щоб кожний працівник прикладав максимум зусиль для виконання 

поставлених завдань, незалежно від своїх особистих проблем.  

Працівник повинен бачити пряму залежність між своєю повсякденною 

діяльністю і можливістю отримати достойну винагороду. Головним чинником у 

матеріальному стимулюванні залишається винагорода працівників за 

індивідуальний внесок в ефективну роботу свого закладу готельно-

ресторанного господарства [4].  
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Ефективність праці залежить від особистих якостей працівника, від того, 

наскільки повно він використовує свої можливості. Звідси випливає, що 

підвищення ефективності праці веде до зростання її продуктивності, що 

покращує результативність всього бізнесу, тому якщо від прикладених зусиль і 

таланту працівника залежить кількість і якість виробленої продукції (послуг), 

винагорода за ефективну працю є вирішальним елементом в оплаті праці. 

Винагорода за зростання ефективності праці стимулює працівника працювати з 

максимальною віддачею.  

Винагорода працівника за працею не обмежується розподілом життєвих 

благ, які надходять у його розпорядження відповідно до затрат і результатів 

праці. Крім того, працівник може винагороджуватися за свою працю самим 

характером цієї праці, але в тому випадку, якщо в її процесі він має можливість 

виявити власний професійний творчий потенціал. При перетворенні праці в 

першу життєву необхідність людини така винагорода самим процесом праці 

виступає як її головна винагорода і вона явно підвищується над розподілом 

життєвих благ за працею.  

Щоб дана праця стала першою життєвою потребою людини, необхідно, 

щоб людина володіла наступними якостями:  

- достатньо вираженим творчим потенціалом;  

- високим рівнем професіоналізму;  

- задоволеністю самим процесом праці;  

- достатньо високим рівнем матеріального добробуту, щоб не змінювати 

найкращу роботу, але менш оплачувану на ту, яка оплачується більш високо, 

але не приносить радості [5].  

Нині більшість членів позбавлена можливості проявити свій творчий 

потенціал, що є елементом недостатнього розвитку сучасного суспільства. 

Окрім розподілу життєвих благ за працю, а також винагороди самим процесом 

праці, працівник може винагороджуватися певним професійним статусом. Цей 

вид винагороди має моральний характер, але може закріплюватися певними 

матеріальними пільгами, серед яких, наприклад, безкоштовне житло, лікування, 

проїзд у транспорті та ін.  
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В умовах найманої праці об‘єктивною необхідністю є винагорода залежно 

від її затрат і результатів, що здійснюється в трьох основних формах, одна з 

яких має обов‘язковий характер – це розподіл життєвих благ за працею, а дві 

інші – винагорода творчим процесом праці і соціально-професійним статусом 

працівника. Ці форми виникають тільки в певних умовах, пов‘язаних з рівнем 

розвитку суспільства і людської особистості; у міру такого розвитку дві останні 

форми починають перевищувати над першою, а вона перетворюється в додаток, 

що доповнюється до перших двох форм.  

Основним елементом матеріального стимулювання зростання і підвищення 

ефективності виробництва в нашій країні є оплата праці (заробітна плата). Вона 

становить не внутрішній мотив праці, а стимул до неї, тобто зовнішню дію на 

суб‘єктів праці. Там, де заробітна плата не пов‘язана зі стимулюванням 

зростання виробництва окремого працівника або цей зв‘язок важко виявити, 

тобто оцінити індивідуальний внесок працівника або групи працівників у 

загальних результатах діяльності підприємства, застосовуються відповідні 

форми і системи оплати, а також системи преміювання і стимулювання [2]. 

Отже, можна сказати, що заробітна плата повинна виплачуватися на основі 

затрат праці (з урахуванням кількісних і якісних параметрів), а частина – 

відповідно до його результатів. Відношення цих двох складових визначається 

алгоритмом економічної поведінки роботодавця в конкретних техніко-

економічних умовах виробництва, а також реакцією найманих працівників.  

Досвідчені власники бізнесу у індустрії гостинності повинні добре 

розуміти, що потрібно зробити, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому 

середовищі і забезпечити успішний розвиток ресторану чи готелю. Власникам 

потрібно оптимізувати віддачу від вкладень капіталу не тільки у матеріальні та 

фінансові ресурси, а й у людські. Тобто створити комфортні умови для праці, 

вміти проаналізувати і запроваджувати актуальні методи роботи, мотивувати та 

підтримувати ініціативу своїх працівників, навчати та розвивати їхні вміння й 

навички. Адже ми знаємо, що на сучасному етапі розвитку вирішальну роль у 

забезпеченні сталих темпів економічного зростання відіграє людський капітал і 
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надзвичайно важливо, щоб підприємці, держава сприяла його розвитку та 

формуванню. Він є основою економічного зростання в будь-якій галузі, а не 

природні ресурси.  

Отже, досліджуючи систему стимулювання праці персоналу, наголосимо, 

що для наших українських підприємств індустрії гостинності необхідно 

розробляти чіткі та прозорі критерії оцінки персоналу, звернути значну увагу на 

добір кадрів відповідної кваліфікації. Оскільки індустрія гостинності 

спирається на принципи гостинності, які характеризуються щедрістю і 

товариськістю у ставленні до гостей, то працювати у цій сфері повинні тільки 

добропорядні, щиросердні, ввічливі люди, які часто і охоче посміхаються. 

Останнім часом в індустрії гостинності застосовують напрям персонал-

маркетингу. Це комплекс заходів щодо добору кадрів, здатних забезпечити 

досягнення цілей і завдань підприємств сфери гостинності. Саме це допомогло 

б з добору кадрів для підприємств тому, що саме в індустрії гостинності 

найбільш висока плинність кадрів, відсутність спеціальних знань і навиків, 

мала імовірність кар‘єрного зростання. Цей напрям досліджував би їх 

внутрішні мотиви до праці та цінності, з‘ясовував би реальні потреби 

працівників. З метою посилення матеріальної та моральної зацікавленості в 

професійному навчанні, цілеспрямованому плануванні трудової кар‘єри, під час 

розроблення та покращення механізму стимулювання роботодавців і найманих 

працівників доцільно враховувати досвід країн з розвиненою економікою у цій 

сфері. Також необхідно частіше реалізовувати спілкування працівників між 

собою та безпосередньо з керівництвом різних рівнів; проводити більше 

корпоративних свят, конкурсів між різними відділами підприємства для 

зближення колективів, з цінними призами для кращих працівників.  
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Стаття присвячeна прoблeмам рoзвитку рeстoраннoї справи, зoкрeма закладiв 

швидкoгo харчування. Висвiтлeнo oснoвнi рiзнoвиди закладiв швидкoгo 

харчування. Рoзглянуто рeкoмeндацiї та прoпoзицiї щoдo прioритeтних 

напрямкiв рoзвитку закладiв швидкoгo харчування. 

Ключові слова: ресторан, ринок ресторанних послуг, рeстoран швидкoгo 

oбслугoвування, рeстoран, фаст-фуд, швидка їжа. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В сучасних умовах ринок ресторанних послуг є 

одним із найбільш вагомих складників індустрії харчування. Завдяки його 

великій поширеності у світі серед малого бізнесу він забезпечує можливість 

високоліквідного використання капіталу та високий ступінь конкурентності. 

Згідно останніх даних, ринок фаст-фуду посідає перше місце в сфері 

ресторанного бізнесу та йому належить більше третини всіх закладів міста та 

який має 49 точок продажу, друге й третє місця посіли кафе та ресторани, 

маючи 42 та 26 одиниць відповідно. Паби та бари мають найменшу кількість 

закладів, а саме 10 і 5 одиниць відповідно. Фаст-фуд – це велика категорія 
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закладів харчування, до складу якої входять пересувні вагончики з продажу їжі 

та напоїв, піцерії, суші-бари та ресторани швидкого харчування. З огляду на 

той факт, що фаст-фуд не належить до категорії здорового харчування, він 

залишається досить привабливим перш за все через відносно низьку вартість та 

високу швидкість обслуговування. 

Формулювання цілей статті. Мeтa дaнoгo дocлiджeння пoлягaє у вивченні 

основних тенденцій розвитку закладiв швидкoгo харчування на ринку 

ресторанних послуг України. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагoмий внeсoк у 

вивчeння прoблeм рoзвитку  закладiв швидкoгo харчування зрoбили вiтчизнянi 

наукoвцi та фахiвцi: O. Бoрисoва, O. Бутeнкo, К. Гавриш, O. Гoлoвкo, Н. 

Данькo, Г. Круль, М. Мальська, I. Мiнiч, Л. Нeчаюк, Я. Oстапeнкo, O. 

Шапoвалoва, O. Юрчeнкo та iн.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Рeстoран швидкoгo 

oбслугoвування (англ. quick service restaurant) – являє сoбoю oсoбливий тип 

рeстoрану, щo характeризується швидким пригoтуванням їжi, а такoж 

мiнiмальним, абo вiдсутнiм oбслугoвуванням вiдвiдувачiв oфiцiантoм. 

Рeстoрани швидкoгo харчування, як правилo, є частинoю мeрeжi рeстoранiв абo 

франшизи, якi надають стандартизoванi iнгрeдiєнти та/абo часткoвo гoтoвi 

прoдукти i витратнi матeрiали для кoжнoгo рeстoрану чeрeз кoнтрoльoванi 

канали пoставoк [3]. 

Швидкe харчування прeдставляє сoбoю сeктoр закладiв харчування, щo 

найшвидшe рoзвивається. У них, зазвичай, кoнцeнтруються на прoдуктах iз 

унiвeрсальнoю привабливiстю типу гамбургeрiв, курятини та мoрoзива. Багатo 

oпeратoрiв швидкoгo харчування рoзширюють свoї стандарти, намагаючись 

рoзширити вибiр страв та з гiднiстю зустрiти змiнний пoпит у вiдвiдувачiв: 

наприклад, oвoчeвi салати та закуски, картoпля фрi, iталiйськi спагeтi, 

французькi круасани, тoщo. 

Упакoвка страв на винoс вiдрiзняється вiдмiнним тoргoвим виглядoм, а, 

такoж, фiрмoвoю симвoлiкoю кoмпанiї, щo вiдoбражаєтся на сeрвeтках, тарi та 

пакeтах [2, с. 83]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Рoзташування таких закладiв у мiсцях iз висoкoю прoхiднiстю вiдiграє 

дужe важливу рoль для кoмпанiї. Oкрiм тoгo, їм нeoбхiдна вмiстима паркoвка та 

ширoкий, привeртаючий увагу вхiд. Дужe частo пoдiбнi заклади вiдкривають у 

вeликих супeрмаркeтах та тoргoвих цeнтрах. 

Принципи oрганiзацiї та пригoтування їжi у таких закладах є рiзними, 

oскiльки oснoвнoю вимoгoю для цiєї катeгoрiї є тiльки швидкe пригoтування та 

видача їжi.  

Мoжна видiлити наступнi види закладiв швидкoгo харчування: 

1. Фаст-фуди захiднoгo зразку - типу «McDonald's», «Burgers King», тoщo. 

Мiстять у мeню гамбургeри, картoплю фрi, хoлoднi та гарячi напoї, мoлoчнi 

кoктeйлi. Вiдвiдувачi самoстiйнo рoблять замoвлeння бiля кас та oдразу 

oплачують, i за лiчeнi хвилини oтримують свoю їжу. У таких закладах, такoж, 

ширoкo практикується їжа на винoс. 

2. Заклади швидкoгo харчування, oснoванi на нацioнальнiй кухнi. 

Нацioнальна спрямoванiсть пiдкрeслюється нe тiльки асoртимeнтoм страв, а й 

eлeмeнтами oфoрмлeння, iнтeр'єрoм та назвoю закладiв. Дo цiєї катeгoрiї мoжна 

вiднeсти заклади швидкoї китайськoї кухнi, тoщo. 

3. Заклади харчування, кoнцeпцiя яких базується на пeвнoму прoдуктi. 

Нeзважаючи на тe, щo «ключів» прoдукт присутнiй практичнo у всiх закладах 

швидкoгo харчування, у цiй катeгoрiї вiн вивoдиться на пeршe мiсцe пo 

значимoстi i oфoрмлюється кoнцeптуальнo. Прикладами таких закладiв 

харчування є пiцeрiї та сушi-бари нижчoї цiнoвoї катeгoрiї. 

4. «Quick&Casual». Заклади, щo втiлюють iдeю рeiнкарнацiї стoлoвих у 

сучасний фаст-фуд. Цe пeвний гiбрид мiж класичним фаст-судoм та 

рeстoранoм. Вoни характeризуються дoсить oбширним мeню, вeликим 

примiщeнням, вiдсутнiстю oднoразoвoгo пoсуду. Пригoтування страв 

вiдбувається на мiсцi, алe нe на замoвлeння вiдвiдувача, а пoпeрeдньo. Пoзаяк, 

клiєнт мoжe швидкo та смачнo та має дoсить ширoкий вибiр. У таких закладах, 

зазвичай, вiдсутнi oфiцiанти. Вoни oбладнанi лiнiями рoздачi, дe вiдвiдувач 

мoжe пoбачити рiзнoманiтнiсть страв, oдразу її забрати i oплатити. Цeй сeктoр 

http://harchi.info/company/makdonaldz
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закладiв харчування зараз активнo рoзвивається i приваблює рeгулярних 

вiдвiдувачiв, щo нe мають мoжливoстi харчуватись вдoма щoдня, алe нe хoчуть 

зiпсувати сoбi травлeння. Мeню у таких закладах наближається пo асoртимeнту 

i, навiть, якoстi дo рeстoраннoгo, алe цiнoва пoлiтика у них є значнo 

привабливiшoю, пoзаяк, oснoвний прибутoк заклад oтримує за рахунoк висoкoї 

вiдвiдуванoстi. 

5. Нeбрeндoванi тoргoвi тoчки iз прoдажу «швидкої» їжi: чeбурeкiв, хoт-

дoгiв, сoсисoк у тiстi, бургeрiв, картoплi фрi. Частo працюють бeз власнoгo 

пoсадoчнoгo залу. Абo ж iз нeвeликим примiщeнням зi стiйками. Прoтe, за 

рахунoк нeвисoких цiн та дoступнoстi мають дoсить вeликий oбiг (дo 500 людeй 

за дoбу). Oснoвнoю рисoю таких закладiв харчування є їжа на винoс. Самi 

тoчки рoзташoвуються абo на вулицi бeзпoсeрeдньo, абo у кioсках. 

6. Фаст-фуди фoрмату «Coffee-to-go». Кав'ярня пeрeдбачає 

самooбслугoвування, oднoразoвий пoсуд та вiдсутнiсть у мeню алкoгoльних 

напoїв та кухнi (їжа завoзиться у заклад дeкiлька разiв на дoбу). Oкрiм кави та 

напoїв, мають у наявнoстi кoндитeрськi вирoби та закуски. Пeрeдбачається, щo 

у таких закладах на oбслугoвування клiєнта витрачається бiля двoх хвилин. У 

таких кав'ярнях, такoж. Ширoкo прoпoнується кава та їжi на винoс [4, с. 95]. 

7. Фрi-флo – «вiльний дoступ». Свoєрiдний гiбрид фаст-фуду, рeстoрану 

та швeдськoгo стoлу. Вiд звичнoгo фаст-фуду фрi-флo вiдрiзняє дeкiлька рeчeй. 

Наприклад, eлeмeнти тeатральнoстi та шoу пiд час пригoтування їжi, пoсeрeд 

залу, прямo на oчах у вiдвiдувача. У закладах фрi-флo, пoряд iз традицiйними 

вирoбничими цeхами, пeрeдбачeна вiдкрита кухня, дe, власнe, i вiдбувається 

шoу - пригoтування їжi. Звiснo, на загальний oгляд винoситься тiльки тe, щo 

дiйснo радує oкo: як смажаться oвoчi у власнoму сoцi, лiпляться варeники, 

вiдбивається м'ясo, фiлiруються кури. Усi цi будeннi справи кухарi викoнують 

дoсить артистичнo. Фрi-флo пeрeдбачає вiльнe пeрeмiщeння вiдвiдувачiв пo 

залу iз мoжливiстю самoстiйнoгo вибoру страв, щo гoтуються у їх присутнoстi. 

У традицiйнoму фрi-флo вiдсутнiй принцип рoздачi, щo змушує людину стoяти 

у чeрзi та прoйти усю асoртимeнтну лiнiйку, тут нe пoвиннo бути чeрг. Тoму, 

зазвичай, такi заклади значнo пeрeважають традицiйнi фаст-фуди за плoщинoю. 
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Особливості фаст-фуду наступні: 

1. Перш за все фаст-фуди - це такі заклади, в яких можна поїсти, по-перше, 

швидко, а по-друге - за невеликі гроші. Перше досягається за рахунок повного 

самообслуговування – у закладах такого роду практично відсутнє 

обслуговування офіціантами. Друге – за рахунок специфічного способу 

приготування їжі. 

2. Як правило, фаст-фуди працюють з використанням напівфабрикатів, 

остаточна обробка чи розігрівання яких провадяться безпосередньо перед 

видачею клієнту. Власне заготівля напівфабрикатів високого ступеня 

готовності відбувається, як правило, не на кухні фаст-фуду, а у власному чи 

орендованому виробничому цеху. У зв‘язку з цим фаст-фуди відзначаються 

«вузьким» меню – кількість позицій страв у меню нечасто перевищує 30. 

3. Наступна особливість: фаст-фуди відзначає жорстка стандартизація, 

тому для них ефективним є розвиток за франчайзингом або розвиток власної 

мережі закладів. Стандартизації піддається все: інтер‘єр, вивіска, меблі, посуд, 

асортимент, бізнес-процеси, технологічне обладнання, рекламні матеріали 

тощо. 

У закладах швидкoгo харчування викoристoвується наступна фoрма 

oбслугoвування – самooбслугoвування з наступним рoзрахункoм в кiнцi 

рoздаткoвoї лiнiї. При цьoму в прoцeсi самooбслугoвування з наступним 

рoзрахункoм спoживачу надана мoжливiсть oглянути, пoрiвняти i вибирати 

страви в асoртимeнтi вiдпoвiднo дo йoгo смакiв i запитiв. Oднак чeк, на якoму 

зазначeна загальна сума, нe вiдбиває кiлькoстi й асoртимeнту рeалiзoванoї 

прoдукцiї, тoму нe мoжe бути викoристаний для oблiку страв. 

Карантин і криза ним викликана – тимчасові. І ринок фастфуду 

продовжить свій розвиток у таких нових форматах:  

1. Моноформати. Зручно коли в одному закладі - кальян, суші, паста, 

піца,тощо. Проте в найближчі роки такі універсальні ресторани-супермаркети 

поступаються місцем моноформатним атмосферним кафе, піцеріям, бургерним, 

чебуречним. 
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2. Fast-casual. Це сучасний заклад, який займає місце між фаст-фудом і 

дорогим рестораном. Від першого вони взяли демократичність й високу 

швидкість приготування, від інших – корисність та хороше обслуговування. 

Такі заклади залучають прихильників здорового збалансованого харчування, 

які хочуть заощадити час. 

3. Альтернатива стає нормою. Безлактозні, безглютенові, вегетаріанські 

страви у закладах швидкого харчування. Люди, які дотримуються, наприклад, 

веганської дієти, також хочуть вибирати собі їжу з  широкого спектру фаст-

фудів. 

4. Попит на овочі. Трендом року були – овочі. Їх додають в традиційно 

м'ясні страви або взагалі подають замість м'яса (веганський бургер). Такий 

підхід допомагає переосмислити звичні пасту, піцу, гамбургери. Також овочі 

стають основою соусів. 

Багато ресторанів швидкого харчування використовують нові технології, 

включаючи кіоски для самостійного замовлення, голосові автоматизовані 

накопичувачі та мобільні додатки. Усі ці нововведення допоможуть підвищити 

ефективність та допоможуть ресторанам швидкого харчування збільшити свої 

продажі в магазинах. 

Висновки. Таким чином, обсяги продажів в індустрії фаст-фуду 

відновлюються після пандемії і ростуть з кожним місяцем. Тенденції щодо 

харчування вдома / поза рестораном та інших звичок, пов'язаних з карантином, 

є важливими факторами, що впливають на швидке зростання світового ринку 

фаст-фуду, який тривав до початку пандемії і зараз знову почав 

відновлюватися. У повсякденному житті фаст-фуд грає важливу роль, тому що 

часу у людей з кожним роком стає все менше, а потреба в їжі нікуди не 

дівається. Попит зростає з кожним роком і люди вважають за краще придбати 

їжу на виніс, ніж харчуватися в ресторані, що забирає досить багато часу. У той 

же час, ростуть і частки великих компаній, витісняючи при цьому одиночні 

заклади. 

https://www.restaurantdive.com/news/its-not-just-mcdonalds-restaurant-cios-are-hungry-for-tech/552545/
https://www.restaurantdive.com/news/its-not-just-mcdonalds-restaurant-cios-are-hungry-for-tech/552545/
https://www.restaurantdive.com/news/welcome-to-the-drive-thru-the-ai-will-take-your-order/558090/
https://www.restaurantdive.com/news/welcome-to-the-drive-thru-the-ai-will-take-your-order/558090/
https://www.restaurantdive.com/news/welcome-to-the-drive-thru-the-ai-will-take-your-order/558090/


54 

Список використаних джерел: 

1. Ангeлкo I. В. Сучасний стан та пeрспeктиви рoзвитку рeстoраннoгo 

бiзнeсу в Українi. Український сoцiум. 2020. № 2. С. 71-79. 

2. Архипoв В.В. Oрганiзацiя рeстoраннoгo гoспoдарства: навчальний 

пoсiбник. Київ : Цeнтр учбoвoї лiтeратури, 2017. 280 с. 

3. Балацька Н.Ю. Рeстoранний бiзнeс в умoвах пандeмiї кoрoнoвiрусу: 

прoблeми та напрями трансфoрмацiї мoдeлeй рoзвитку. URL: 

http://www.market-infr.od.ua (дата звернення: 10.04.2022) 

4. Брухлiй Б.В. Iннoвацiйнi тeхнoлoгiї в рeстoраннoму гoспoдарствi. 

Карпатський край. 2021. № 1 (2). С. 92-99. 

5. Ткачeнкo O. П. Мeнeджмeнт пiдприємств рeстoраннoгo гoспoдарства: 

навч. пoсiб. Хакрів : ХДУХТ, 2019.  200 с. 

 

УДК 331.101.3 

Юлія Слатвінська 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проаналізовано зміст мотивації праці працівників підприємства, 

визначено її роль у забезпеченні ефективної діяльності останнього. Увагу 

зосереджено на стимулюванні праці персоналу, означено її взаємозв’язок з 

мотивацією праці, проаналізовано матеріальне та нематеріальне 

стимулювання праці працівників туристичного підприємства.  

Ключові слова: мотивація праці, персонал, туристичне підприємство, 

стимулювання праці. 

Термін мотивація походить від французького motif, який, в свою чергу, 

походить від латинського moveo - рухаю. Мотивація – це спонукання до дії, що 

обумовлює суб'єктивно-особистісну зацікавленість індивіда до вчинення дії і 

(або) досягнення мети. 

http://www.market-infr.od.ua/
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Мотивація персоналу включає в себе сукупність стимулів, які визначають 

його поведінку. Кожен роботодавець самостійно визначає методи, які 

спонукають колектив до активної діяльності з метою задоволення власних 

потреб і для досягнення спільно поставленого завдання. Умотивований 

працівник отримує задоволення від роботи, до якої прив'язаний душею і тілом, і 

відчуває радість. Насильницьким чином цього досягти не можна. Визнання 

досягнень і заохочення працівників - непростий процес, який вимагає обліку 

кількості та якості праці, урахування обставин виникнення і розвитку мотивів 

поведінки. Відтак, для керівника вкрай важливо вибрати правильну систему 

мотивації щодо своїх працівників, причому до кожного потрібен особливий 

підхід [1]. 

Мотивація праці в сучасних умовах господарювання є дуже важливим 

елементом управління туристичним підприємством, адже створює такі умови 

праці для працівника, які дозволять йому максимально використати свій 

трудовий потенціал, від якого залежить реалізація цілей та завдань 

підприємства [2]. 

 Побудова ефективної системи мотивації на підприємстві є важливим 

стратегічним завданням. Вона безпосередньо впливає на продуктивність 

виконання праці, а отже, і на конкурентоспроможність підприємства в умовах 

ринку. Крім того мотивація – найважливіший фактор залучення робочої сили 

вищої якості, збереження найцінніших кадрів, розвитку персоналу організацій в 

умовах оновлення виробництва та швидких змін зовнішнього середовища.  

Суть мотивації полягає в розробці такої системи стимулювання, яка б 

забезпечила виробництво високоякісної продукції і прибутковість своєї роботи, 

але для цього, перш за все, треба зацікавити кожного конкретного працівника в 

результативній, високопродуктивній праці. Дана система включає в себе оплату 

праці, створення нормальних умов для відтворення трудової енергії, робочої 

сили, тобто забезпечення працівника житлом, послугами охорони здоров‘я, 

освіти та іншого [3]. 
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Сьогоденні добре умотивований персонал є одним з найважливіших 

факторів, що впливають на розвиток туристичного підприємства. Не дивно, що 

слабка мотивація персоналу посідає третє місце в переліку причин, що 

перешкоджають розвитку підприємства. Відповідно, високий ступінь 

замотивованості підлеглих, нинішні керівники ставлять на перше місце в ряді 

внутрішніх факторів підвищення конкурентоздатності свого бізнесу. 

Вплив мотивації на поведінку людини залежить від багатьох чинників які 

класифікують за декількома ознаками (Рисунок 1). 

Матеріальна мотивація – це прагнення певного рівня добробуту, певного 

матеріального стандарту життя.  

Трудова мотивація породжується на підприємстві безпосередньо 

роботою, її змістом, організацією трудового процесу, режимом праці. 

 

  Мотивація   

  Класифікаційна ознака   

 

Основна група 

потреб 

 Способи, що 
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 Джерела 

виникнення 

 Спрямованість 

на досягнення 
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негативна 

 

Рисунок 1 – Класифікація мотивації  

 

Статусна мотивація є внутрішньою рушійною силою поведінки людини, 

пов'язаної з його прагненням посісти більш високу посаду, виконувати більш 

складну і відповідальну роботу, працювати в престижних, соціально значущих 

сферах підприємства. Крім того, людині може бути властиве прагнення до 

лідерства в колективі, більш високого неофіційного статусу, а також прагнення 

стати визнаним фахівцем, користуватися авторитетом [1]. 
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Нормативна мотивація виражається у спонуканні людини до певної 

поведінки за допомогою ідейно-психологічної дії: переконання, інформування, 

психологічного зараження і так далі. 

Примусова мотивація ґрунтується на використовуванні влади і загрозі 

незадоволення потреб працівника у разі невиконання їм відповідних вимог. 

Стимулювання визначається як дія не на особистість як таку, а на 

зовнішні обставини за допомогою благ-стимулів, які спонукають працівника до 

певної поведінки. 

Перші два види мотивації – прямі, оскільки припускають безпосередню 

дію на підлеглих, третій – непрямий, оскільки в його основі лежить дія 

зовнішніх чинників. 

Внутрішня мотивація виявляється тоді, коли людина, вирішуючи задачу, 

формує мотиви. 

Внутрішнє спонукання до дії є результатом взаємодії складної сукупності 

потреб, що змінюються, тому керівник для здійснення мотивації повинен 

визначити ці потреби і знайти способи їх задоволення. 

При зовнішній мотивації дія на суб'єкт відбувається ззовні, наприклад, 

через оплату за роботу, розпорядження, правила поведінки і так далі.  

До основних видів позитивної мотивації відносяться матеріальне 

заохочення у вигляді премій та персональних надбавок до окладів, доручення 

особливо важливої роботи, яка підвищує авторитет працівника і довіру до нього 

в колективі та ін.  

Негативна мотивація – це, перш за все, матеріальні стягнення, зниження 

соціального статусу в колективі, психологічна ізоляція працівника, пониження 

на посаді. Система штрафних санкцій повинна бути зрозумілою і доводитися до 

всіх працівників [1]. Процес мотивації складний і неоднозначний. Існує 

достатньо велика кількість різних теорій мотивації, що намагаються дати 

пояснення цьому явищу. 

Високий рівень мотивації персоналу туристичного підприємства є 

життєво необхідним для забезпечення ефективності його діяльності. Для 
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забезпечення стабільної конкурентоспроможності туристичного підприємства у 

сучасних ринкових умовах одним із найважливіших чинників є мотивування 

працівників як ключовий фактор розвитку підприємства.  

Система мотивації в підприємствах сфери туризму передбачає комплекс 

спеціальних заходів, направлених на підвищення трудової активності 

працівників і, як результат, на підвищення ефективності праці та її якості. 

Результати узагальнення літературних джерел свідчать про існування 

різноманітних методів стимулювання працівників у сфері туризму. Стимули 

можуть бути матеріальними і нематеріальними. Існуючі дослідження 

підтверджують, що на всіх етапах діяльності підприємства найефективнішими є 

методи матеріального стимулювання (основна і додаткова заробітна плата). У 

сферах сервісу і туризму найбільш розповсюджені такі форми оплати праці:  

1) фіксований місячний посадовий оклад; 

 2) погодинна заробітна плата; 

 3) система оплати праці у вигляді: оклад + фіксована премія і відсотки 

від продажів. Одним з найбільш потужних інструментів формування зв‘язку 

між результатами праці і винагородою в туристичних організаціях є розробка 

комплексної програми оплати і стимулювання праці, в якій повинні 

передбачатись додаткові грошові винагороди та інші заходи, які можуть 

суттєво посилити і доповнити поточну програму оплати і стимулювання праці 

(грошову винагороду та комплекс компенсаційних та заохочувальних заходів) 

та задовольнити ті потреби, які не охоплюються поточною програмою. 

Більшість мотиваційних програм, які використовуються в організаціях 

туристичного бізнесу являють собою комплексні програми, які включають в 

себе стимулюючі інтерес фактори (наприклад, заохочення при відповідній 

позитивній поведінці або відсутність покарання в негативних випадках).  

Основними матеріальними стимулами у роботі працівників туристичних 

підприємств є нарахування заробітної плати з доданим відсотком від продажу 

турів, одноразові грошові винагороди, заохочувальні та компенсаційні виплати, 

надбавки та доплати, які не передбачені законодавством.  
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Матеріальне стимулювання, яке не підкріплене моральним фактором, не 

приносить максимального ефекту. Нематеріальними стимулами є надання 

звання кращого працівника періоду, нагородження грамотою, оголошення 

подяки, занесення прізвища працівника до книги пошани, поміщення 

фотографій працівника на дошку пошани, сприятливі умови праці, 

присудження почесних звань кращого працівника місяця (року), вручення 

листів подяки сім‘ям працівників, медичне обслуговування, можливості 

самовдосконалення, дешеві туристичні путівки для відпочинку, призи, 

подарунки, залучення працівників до участі в управлінні, можливості 

професійного зростання і просування по службі, можливості розвитку 

індивідуальних здібностей, спрямованих на активізацію трудової активності 

працівників сфери туризму в майбутньому.  

Відмінною особливістю мотивування праці в туристичних підприємствах є 

використання інфотурів, які забезпечують кращу обізнаність працівників у 

турах, місцях поселення, екскурсійних етапах, особливостях тієї чи іншої 

країни. Такі інфотури або повністю оплачує власник підприємства або 

працівник оплачує його самостійно, але за собівартістю, що значно менша від 

ціни для споживачів. Такий метод мотивування є ефективним саме для 

працівників туристичних підприємств, адже працівники даної галузі є 

переважно молодими, амбітними людьми, які прагнуть більше знати і саме 

інфотури надають їм таку можливість. Для удосконалення системи 

мотивування у туристичних підприємствах доцільно вводити знижки для членів 

сім‘ї працівника, який реалізував найбільше туристичних продуктів протягом 

певного періоду. Таким чином, члени сім‘ї стають новими клієнтами 

туристичного підприємства, а працівник отримує як матеріальне, так і моральне 

стимулювання своєї діяльності. Такі нововведення покращать діяльність 

туристичних підприємств, адже збільшиться кількість турів завдяки більшій 

вмотивованості працівників. Отже, матеріальне стимулювання, яке не 

підкріплене моральним фактором, не приносить максимального ефекту. На 

думку відомого американського вченого Х. Фенеколда, для забезпечення 

достатнього рівня мотивації праці необхідними умовами є гарантія збереження 
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робочого місця, справедлива оплата праці з урахуванням її складності та 

досягнутої працівниками продуктивності, гласність рішення за кадровими 

питаннями та залучення працівника до участі в управлінні [4]. Відтак, для 

керівників туристичних підприємств важливим є впровадження такої системи 

мотивації праці персоналу, для якої характерним є оптимальне поєднання 

матеріальних та нематеріальних методів стимулювання, достатніх для 

досягнення максимальної віддачі від застосовуваних трудових ресурсів. 

Таким чином, мотивація персоналу залежить від цілей і завдань як самих 

працівників, так і керівників. Чим більш розвиненою є та чи інша складова 

організації, тим більша увага приділяється нематеріальному стимулюванню. 

Співробітник повинен бути задоволений своєю роботою, отримувати відповідні 

результати і винагороди, бути ознайомленим зі своїми успіхами, тим самим 

отримуючи визнання за свою працю і бачити подальші перспективи в своїй 

діяльності. Вплив на співробітників підприємства тільки за допомогою 

фінансової підтримки не сприятиме  довгостроковому підвищенню 

продуктивності праці. У зв'язку з цим варто звернути увагу на внутрішню 

мотивацію персоналу, виявити бажання і потреби співробітників для 

підвищення продуктивності праці. Керівники підприємств при цьому повинні 

враховувати переваги персоналу і підтримувати їх навички та вміння. 
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Анотація. Стаття містить дослідження особливостей організації оплати 

праці на підприємствах індустрії гостинності. Автором приділено увагу 

основним критеріям організації оплати праці, визначено основні форми та 

системи оплати праці на підприємствах індустрії гостинності із акцентом на 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Актуальність теми зумовлена тим, що низькі 

показники оплати праці разом з обмеженими можливостями реалізації власного 

трудового потенціалу в Україні є однією з основних причин негативного 

міграційного сальдо, що призводить не лише до необґрунтованих втрат 

сучасного суспільного продукту, але й може негативно позначитися на динаміці 

економічного зростання країни в майбутньому. Оплата праці була і завжди буде 

мотивуючим фактором працівників до ефективної діяльності і економічного 

зростання підприємства. Ефективність праці певною мірою визначається 

діючою системою заробітної плати. Як свідчить зарубіжний досвід, 

кардинальні зрушення у технічному оснащенні виробництва, структурі праці та 

функціях працівників, упровадження нових форм організації праці привели до 

того, що головною метою економічної стратегічно - матеріального 

стимулювання сучасних компаній і фірм стало досягнення не кількісних 

показників випуску продукції, а якісних параметрів виробництва, таких як 

поліпшення використання устаткування, робочого часу, складу робочої сили, 

якості продукції, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. 
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Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

вивчення особливостей організації оплати праці на підприємствах індустрії 

гостинності в сучасних умовах господарювання. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблему заробітної 

плати в Україні досліджували та продовжують досліджувати багато науковців, 

а саме В. С. Василенко, О. С. Ветлужська, А. О. Гордеюк, Ю. М. Іванечко, П. 

М. Матюшко, А. І. Радчук, Т. В. Сизикова, С. В. Цимбалюк та ін. У своїх 

працях вони змістовно розглядають найважливіші  проблеми оплати праці в 

умовах економіки, що склалися на сьогодні. При цьому найбільша увага 

приділяється вивченню основних чинників, що впливають на величину 

заробітної плати, та пошуку оптимального рівня заробітної плати.  

Виклад основного матеріалу дослідження. При організації оплати праці 

на підприємстві повинні бути враховані такі моменти:  

1. Праця має бути оплачена відповідно до її кількості та якості. Вона не 

може бути оплачена за просте перебування на робочому місці.  

2. Оплата праці залежить від кваліфікації працівника.  

3. Оплата праці має бути такою, щоб працівник мав змогу утримувати на 

неї себе та свою сім‘ю   

4. Заробітна плата має складатися із двох частин: фіксована (гарантує 

прожитковий мінімум) та змінна (залежить від успіхів працівника) [7]. 

Основними вимірниками результатів (затрат) праці є кількість 

виготовленої продукції (обсяг наданих послуг) належної якості або витрачений 

робочий час, тобто кількість днів (годин), протягом яких працівник фактично 

був зайнятий (працював) на підприємстві (в організації). Такому поділу 

вимірників затрат праці відповідають дві форми заробітної плати, що базуються 

на тарифній системі, - відрядна та погодина [7].  

Для ефективного застосування відрядної оплати праці необхідні такі 

умови: наявність кількісних показників роботи, які безпосередньо залежать від 

конкретного працівника; можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт; 

можливість збільшення виробітку робітниками конкретної ділянки; доцільність 
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стимулювання робітників конкретної виробничої ділянки до збільшення обсягу 

виробленої продукції або обсягів виконаних робіт; можливість технічного 

нормування праці.  

Відрядну оплату праці не рекомендують застосовувати при погіршені 

якості продукції; порушенні технологічних режимів; погіршенні 

обслуговування обладнання; порушенні вимог техніки безпеки; перевитраті 

матеріалів [3].  

Для застосування почасової оплати праці потрібно, щоб була відсутня 

можливість збільшення випуску продукції; виробничий процес був би строго 

регламентований; функції робітника зводилися до нагляду за ходом 

технологічного процесу; функціонували б потокові і конвеєрні типи 

виробництва зі строго заданим ритмом; збільшення випуску продукції могло б 

призвести до браку або погіршення її якості.  

На кожному конкретному підприємстві залежно від характеру продукції, 

тих чи інших технологічних процесів, рівня організації виробництва і праці 

застосовується та чи інша форма оплати праці.   

На підприємствах ресторанного господарства використовують такі 

системи оплати праці (без включення показника «чайові»): 

1. Система оплати праці складається тільки з окладу. 

2. Система оплати праці складається з окладу і процентної частки. 

3. Система оплати праці складається тільки з процентної частки. 

Найбільш поширена система, в якій об'єднані оклад і відсотки з продажів. 

Оклад може формуватися за допомогою двох тарифів: погодинний тариф і 

позмінний тариф [5]. 

В закладах, де система оплати праці складається тільки з окладу, оплата 

за годину вища, ніж в закладах, де система оплати праці включає крім окладу 

бонуси (процентну частину). Серед бонусних складових найпоширенішим 

показником є показник особистих продажів, відповідно система оплати праці 

включає відсоток з особистих продажів офіціанта (або особистий товарообіг 

офіціанта). Бонус з особистих продажів в середньому становить 2%. 
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Дохід офіціанта визначається ще одним компонентом - чайовими, 

причому вони займають більшу суму в сумарному доході, ніж всі інші 

показники. Порівняно з іншими складовими, чайові є найбільш вагомою 

складовою в загальному доході офіціанта. Отримання чайових, або клієнтських 

бонусів, залежить від трьох чинників:  

 по-перше, ця частина доходу офіціанта безпосередньо залежить від 

нього самого. Щоб отримувати великі чайові, офіціантові необхідно докладати 

великі зусилля і працювати сумлінно. 

 по-друге, чайові гості залишатимуть тільки в тих закладах, в яких їх 

влаштувало буквально все, а не тільки обслуговування офіціанта. Тому 

вибираючи місце роботи офіціант, орієнтується, перш за все, не на базову 

оплату праці, а на імідж закладу, в якому він має працювати.   

 по-третє, ця частина доходу офіціанта залежить від роботи всього 

колективу, тобто характерним є колективна відповідальність за результат.  

Тому при розподілі клієнтських бонусів завжди постає питання про соціальну 

справедливість будь-якого способу такого розподілу [6].  

Основний недолік діючих на підприємствах ресторанного бізнесу систем 

оплати праці полягає в тому, що заробітна плата слабо, а часто взагалі не 

пов'язана з кінцевими результатами праці. Кінцевий економічний результат 

роботи (прибуток) створюється колективною працею, а системи оплати праці 

індивідуальні. Оскільки індивідуалізувати результат роботи не можна, то 

єдиним виходом з ситуації є перехід до колективних методів оплати праці. 

В умовах колективних форм організації праці провідна роль належить 

значущості кожної посади і її місця в загальній структурі посадової 

стратифікації. В зв'язку з тим, що значна частина персоналу має можливість 

отримувати винагороду за працю безпосередньо від клієнта, якому надана 

послуга (клієнтські бонуси або чайові), а персонал не знає ні принципів 

формування фонду оплати праці, ні його залежності від результату своєї роботи, 

то отримання частиною персоналу додаткового доходу розглядається 

персоналом як несправедливість. Ми вважаємо, що система оплати буде 
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ефективна, якщо в ній буде враховуватися як індивідуальний, так і колективний 

результат діяльності співробітників. Тобто, система винагороди повинна 

включати три складові (три види результатів): індивідуальні; командні; 

організації. 

Для кожного закладу готельно-ресторанного господарства характерна 

своя особлива система розрахунку та розподілу чайових. Наприклад, в кінці 

кожної зміни 10% чайових віддають бару, 15% менеджерам і 20% кухарям. 

Офіціант може залишати собі все, що заробив, за виключенням 10%, які віддає 

кухарям. Якщо, наприклад, чайові включені в рахунок, то, всі чайові в кінці 

зміни можуть розподіляються між офіціантами за виключенням 10%, що 

віддають працівнику бару, 20% - менеджерам і хостес. А кухарям дають чайові  

в залежності від ситуації, наприклад, коли клієнту дуже  сподобалася 

приготована страва і він особисто просить передати свою подяку кухареві [8].  

В праці Іванової А. визначена система розподілу клієнтських бонусів з 

позицій соціальної справедливості з урахуванням трьох факторів: фактору 

базової оплати праці; фактору важкості праці (зіставляються різні елементи 

важкості праці, наприклад, офіціант проходить до 15 км. в день з підносом, 

який важить 10 кг., а кухар працює в складних умовах праці (температура, 

вологість, відповідальність, темп роботи та ін.); необхідної кваліфікації.  

Застосування даного способу розподілу знижує конфліктність, робить 

очевидним результат групової роботи за день, підвищує задоволеність працею і 

дозволяє отримати додатковий прибуток. Сфера індустрії гостинності – це 

сфера, в якій праця однієї людини залежить від роботи інших співробітників. 

Якщо на підприємстві сфери готельно-ресторанного бізнесу використовується 

відрядна форма оплати праці, то найскладніше в цьому процесі – розрахунок 

ставок. Всі розрахунки базуються на статистиці продажів за кілька місяців. 

Принцип розрахунку ставок такий: офіціант отримує індивідуальну ставку за 

кожну продану позицію (страву  і напої) за винятком тих, що продаються самі 

(гості замовляють без поради з боку офіціанта). Кухарі одержують ставку за 

кожну страву, бармени отримують за кожен напій, хостес за кожного гостя, 

який прийшов в його зміну в ресторан [4]. 
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Щоб перевірити розраховані ставки, необхідно виходити з найдешевшої 

страви. Якщо сума ставок всіх, хто бере участь у виробництві і продажу цієї 

страви, в сукупності з собівартістю не перевищує 50% від вартості, то ставки 

оптимальні. Головними перевагами відрядної форми оплати праці є 

стимулювання зростання продаж за рахунок поліпшення якості роботи 

офіціантів, кухарів і барменів.   

Вибір або розробка певної форми оплати праці є виключно прерогативою 

роботодавця, головним критерієм вибору при цьому є зростання 

продуктивності праці та рентабельності діяльності закладу в цілому [2]. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що 

система організації регулювання оплати праці в Україні у сучасних умовах 

поєднує ринкове саморегулювання, колективно-договірне регулювання, 

державне регулювання та визначення системи оплати праці на рівні 

підприємства. Зважаючи на те, що ринкове саморегулювання сьогодні не 

виконується, колективно-договірне регулювання має декларативний характер, а 

єдина тарифна сітка не відповідає сучасним вимогам організації бізнесу, саме 

держава має стати ефективним регулятором процесів оплати праці, 

забезпечуючи соціальну справедливість і сприяючи формуванню ефективного 

ринкового саморегулювання. 

Заробітна плата повинна залежати безпосередньо від результатів праці й у 

той же час впливати на його показники, стимулювати розвиток виробництва, 

ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці. 
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Вступ. Туристична галузь розвивається швидкими темпами практично у 

всіх регіонах світу. В сучасних умовах туризм активно впливає на розвиток 

економіки багатьох країн світу, стає не лише рушійною силою в зростанні 

конкурентоспроможності країни, покращенні добробуту населення, але й 

соціально-економічного прогресу в цілому. Галузь створює нові робочі місця, 

стимулює розвиток інфраструктури, збільшує доходи за статтею експорт 

послуг. Україна, яка знаходиться у центрі Європи, володіє багатим історичним 

та культурним спадком, має високий потенціал розвитку сфери туризму.  Саме 

тому пошук шляхів підвищення якості туристичних послуг перспектив 

підвищення експортного потенціалу туристичної галузі та її 

конкурентоспроможності є актуальним питанням сьогодення. 

 Метою статті є дослідження динаміки розвитку туристичної галузі 

України та пошук шляхів удосконалення якості туристичних послуг. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Проблемам розвитку 

туристичної сфери присвячено ряд праць вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Аналізу кон‘юнктури ринку міжнародних туристичних послуг України 

присвячено працю  Рахман М.С., Оніщенко В.С. [1]. В роботі Герасиміва З. М. 

та Христенко Г. М. досліджено особливості розвитку туризму в Україні [2]. 

Детальний аналіз особливостей розвитку індустрії туризму в Україні зроблено в 

ґрунтовній праці Мельниченко О. А., Шведун В. О. [3]. Проте туристична 

індустрія розвивається швидкими темпами, зазнає впливу зовнішніх чинників 

та швидко реагує на зміни. Тому дослідження проблем та перспектив розвитку 

туристичної галузі є актуальним питанням. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування вітчизняного ринку 

туристичних послуг здійснюється за такими основними напрямками: 

- організація та реалізація туристичних подорожей;  

- транспортні послуги, послуги тимчасового розміщування і організації 

харчування та інші, які стосуються контрагентної діяльності;  

- екскурсійні послуги.  
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Розглянувши динаміку кількості туристів за видами туризму, стає 

очевидним, що частка іноземних туристів в загальній кількості є незначною 

(табл.1). Найбільш вагомий відсоток становили виїзні туристи. Їх кількість 

зростала з року в рік швидкими темпами.  

 

 Таблиця 1 – Динаміка кількості туристів, обслугованих туроператорами та 

турагентами, за видами туризму (тис.) 

Показник Рік 

2016 2017 2018 2019 2020 

в'їзних (іноземних) туристів  35 39 76 87 12 

виїзних туристів (громадян України, які 

виїжджали за кордон)  
2061 2290 4024 5525 2126 

внутрішніх туристів  454 477 457 520 222 

Усього  2550 2806 4557 6132 2360 

 

Складено автором на основі [4]. 

 

Виключенням став 2020 рік, коли у світі були введенні карантинні 

обмеження у зв‘язку з пандемією через що туристична галузь не лише України, 

а й усьго світу зазнала суттєвих збитків. Зокрема для туристичної галузі 

України ці збитки склали  60 мільярдів гривень [5].  

Протягом досліджуваного періоду - 2017-2020 років відбувалися динамічні 

зміни в загальному обсязі експорту та імпорту послуг в Україні (табл. 2). Так, з 

2017 по 2019 рік було відчутне щорічне зростання а експорті та імпорті послуг. 

Проте, починаючи з 2020 року показники експорту та імпорту послуг різко 

впали. Таке падіння склало 76.6% експорту у 2020 році порівняно з 2019 та 

44.9% імпорту. В наступному, 2021 році зниження за цими показниками дещо 

зменшилось, проте склало 45.1% експорту від попереднього року та 42.8% 

імпорту.  
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Таблиця 2 - Динаміка експорту та імпорту послуг, пов‘язаних з 

подорожами (млн. дол. США) 
 

Рік 

Експорт послуг Імпорт послуг 

Сальдо млн. дол. 

США 

% до 

попереднього 

року 

млн. дол. 

США 

% до 

попереднього 

року 

2017 1261 17.0% 7129 35.0% -5868 

2018 1445 14.6% 7899 10.8% -6454 

2019 1620 12.1% 8517 7.8% -6897 

2020 379 -76.6% 4691 -44.9% -4312 

2021 208 -45.1% 2684 -42.8% -2476 

 

 Позитивна динаміка протягом досліджуваного періоду відбувалась у 

структурі експорту культурних та рекреаційних послуг приватним особам. Так, 

у 2019 році послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 

склали 21604,8 тис.дол. США,що становило 12,9% зростання порівняно з 2018 

роком. У 2020 році таке зростання склало 48,7%.  В імпорті послуг відбувалися 

певні коливання показників: з 11935,3 тис.дол. США у 2018 році до 10836,1 у 

2019 і до 12536,7 у 2020. У 2020 році загальна сума експорту послуг приватним 

особам, культурних та рекреаційних послуг склала 32136,8 тис. дол. США, а 

імпорту - 12536,7 тис. дол. США [6]. 

До основних країн-партнерів України в експорті послуг, пов‘язаних з 

подорожами у 2020 році увійшли:  Індія 68041,3 тис. дол. США; Марокко 

20454,3; Республіка Молдова 19697,2; Нігерія 12569,4; Білорусь 9484,7; 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 8410,5; 

Єгипет8319,9; Туркменистан 8140,2; Ізраїль 7759,3; Туреччина 7603,3 [4]. 

Основними країнами-партнерами України в імпорті послуг, пов‘язаних з 

подорожами у 2020 році стали: Мальта 100285,4 тис. дол. США;  Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 30135,5; Туреччина 

279335,3; Об'єднані Арабські Емірати 22763,9; Польща 18529,4; Німеччина 

12528,9; Кіпр 64457,3; Єгипет 46844,3; Білорусь 21406,2 [4]. 

 Експорт приватним особам, культурних та рекреаційних послуг у 2020 

році склав 32136,8 тис. дол. США, в імпорт –  12536,7 [4]. 
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 Одже. в структурі експорту та імпорту туристичних, культурних та 

рекреаційних послуг переважає частка імпорту. Стає очевидним, що слід 

посилити заходи щодо популяризації вітчизняних курортів серед українських та 

іноземних туристів; спрямувати зусилля на організацію та проведення в Україні 

конференцій та з‘їздів іноземних туроператорів; створення якісної нормативної 

бази для залучення інвестицій. Особливий акцент слід робити на унікальності 

національної кухні, українських традицій, історії та культури, багатих 

природно-рекреаційних ресурсах. Слід запровадити проведення міжнародних 

заходів, конкурсів та фестивалів, зосередити увагу на пошуку новаторських 

ідей в туристичній галузі. Наша держава має багатий туристичний потенціал. 

Зміцнення позицій України на світовому туристичному просторі можливе 

за умов створення національного конкурентоздатного туристичного продукту, 

створення загальнодержавної інформаційної системи у сфері туризму та 

курортів та її інтеграція до світової інформаційної туристичної мережі основі 

[7]. Для підняття іміджу країни/регіону, прийняття дострокової стратегії та 

виконання політики стійкого розвитку щодо вирішення нагальних проблем 

необхідно:  

– посилення безпеки перебування іноземних туристів на території України;  

– використання інформаційних технологій для просування туристичного 

продукту, задоволення потреб споживачів та вдосконалення менеджменту й 

маркетингу зовнішньоекономічної діяльності в туризмі;  

– вдосконалення законодавства та забезпечення координуючої ролі 

держави в реалізації національної туристичної політики;  

– оновлення інфраструктури, приведення її у відповідність Європейським 

стандартам; 

– постійне підвищення кваліфікації персоналу, навчання нових кадрів;  

–поліпшення транспортних послуг; 

 – подолання політичної кризи.  

Вирішення цих завдань дасть змогу туристичному ринку України перейти 

на новий, вищий ступінь. 

Україна з її унікальними історичними пам‘ятками та культурними 
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традиціями залишається привабливою для туристів країною а отже має широкі 

можливості щодо розвитку  туристичної сфери як однієї з пріоритетних галузей 

економіки, що зазначено в Стратегії розвитку туризму і курортів на період до 

2026 року. В Стратегії говориться, що «Оскільки зазначена сфера пов‘язана з 

діяльністю більш як 50 галузей, її розвиток сприяє підвищенню рівня 

зайнятості, диверсифікації національної економіки, збереженню і розвитку 

культурного потенціалу, збереженню екологічно безпечного навколишнього 

природного середовища, а також підвищує рівень інноваційності національної 

економіки, сприяє гармонізації відносин між різними країнами і народами. 

Україна розташована у центрі Європи та має всі умови для належного розвитку 

економіки за рахунок туризму, проте суттєво відстає від провідних держав світу 

за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості туристичних послуг» 

[8].  

Туристичний потенціал нашої країни на сьогодні розкрито не повною 

мірою, про що свідчить досить низька частка туристичної галузі в структурі 

ВВП країни. За оцінками Всесвітнього економічного форуму, в 2017 році 

Україна очолила рейтинг країн з найменшою часткою туристичної індустрії у 

ВВП – лише 1,4%. У 2017 році обсяг створеної у туризмі доданої вартості склав 

1,3 млрд доларів, що є одним з найнижчих показників у Європі. Але вже у 2018 

році частка туристичної галузі в структурі ВВП України зросла і становила 

5,4% (184,2 мільярди гривень). Галузь забезпечувала 791 тисячу робочих місць, 

очікуване збільшення у 2019 становило 875,8 тисяч.  

Позитивним зрушенням було виділення урядом 240 млн грн на розвиток 

туризму в державному бюджеті на 2020 рік. Ці кошти передбачалися, зокрема, 

на реалізацію заходів з просування туристичного потенціалу України за 

кордоном і всередині країни та пілотні проекти щодо розвитку туристичної 

інфраструктури та спроможності окремих регіонів. Крім того, 500 мільйонів 

гривень було передбачено в бюджеті на програму мобільності для школярів. 

Також було створено Державне агентство розвитку туризму України. Державне 

агентство розвитку туризму зараз активно працює над розробкою антикризової 

стратегії туристичної галузі України та комунікаційною стратегією з 
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формування в українців культури подорожей Україною.  

Важливим напрямком є розробка та реалізація стратегії бренду міст 

України, робота над яким активно ведеться. Зокрема, очікуваними 

результатами втілення Стратегії повинні стати: 

- збільшення кількості туристів та екскурсантів, що відвідують місто з 

різною метою; 

- збільшення доходів та кількості робочих місць у сфері туризму та 

гостинності; 

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів; 

- підвищення туристичної, бізнесової та культурної привабливості міст 

через поширення бренду серед інвесторів і туристів; 

- підвищений рівень комфортності міського середовища, розвиток 

інфраструктури та якості надання послуг в туристичній сфері. 

Отже, реалізуючи повною мірою туристичні можливості окремих регіонів 

України цілком можливою є перспектива їх успішного розвитку, розбудови 

туристичної інфраструктури, підняття іміджу та формування стійкого попиту та 

високої конкурентоспроможності нашої держави в цій сфері.  

Висновки. Туристична галузь в сучасних умовах активно впливає на 

розвиток економіки, стає не лише рушійною силою в зростанні 

конкурентоспроможності країни, покращенні добробуту населення, але й 

соціально-економічного прогресу в цілому.  Україна є привабливою 

туристичною дестинацією для іноземних туристів. Проте, протягом останніх 

років кількість в‘їзних туристів не збільшувалась, в той час як кількість 

громадян України, що подорожували за кордон значно зросла. Мета переважної 

більшості туристів усіх категорій це дозвілля і відпочинок. Для успішного 

розвитку туризму в Україні, як однієї з пріоритетних галузей економіки, 

важливим напрямком є розробка та реалізація стратегії бренду міст України. 

Успішне втілення в життя Стратегії дасть можливість розбудови туристичної 

інфраструктури, формування позитивного іміджу та високої 

конкурентоспроможності нашої держави як туристичної дестинації на карті 

світу.   
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Марина Стригун 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ 

ГОСТИННОСТІ 

У статті розглянуто трактування таких понять «готель», «ресторан», 

проаналізовано авторські трактування поняття «готельно-ресторанний 

комплекс», а також запропоноване власне розуміння даної категорії. Виділено 

специфічні особливості послуг готельно-ресторанного комплексу. 

Представлено основні підходи до визначення сутності готельно-ресторанного 

комплексу, яке виражено в співвідношенні індустрії туризму та індустрії 

гостинності. У роботі запропоновано основні складові управління розвитком 

готельно-ресторанного комплексу Визначено заходи для посилення 

ефективності управління його розвитком. Особлива увага у статті приділена 

ребредингу та інтернет-рекламі як важливим заходам для ефективного 

управління розвитком готельно-ресторанного комплексу. 

Ключові слова: готель, ресторан, готельно-ресторанний комплекс, управління 

розвитком готельно-ресторанного комплексу, ребрединг, інтернет-реклама. 

Постановка проблеми. В теперішніх нестійких умовах господарювання 

підприємств готельно-ресторанного комплексу необхідно постійно 

досліджувати ринок туристичних послуг і відповідно до умов зовнішнього 

середовища адаптувати систему управління розвитком компанії. Сьогодення 

робить багато викликів менеджерам та власникам готельно-ресторанних 

комплексів: вихід із кризових станів внаслідок пандемічної кризи, 

впровадження інноваційних технологій, посилення конкурентних позицій 

завдяки виявленню ключових факторів успіху, пошук інвестиційних ресурсів. 

Отож варто посилену увагу звернути на особливості управління розвитком 

готельно-ресторанними комплексами в сучасних умовах ведення бізнесу. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є необхідність розглянути 

теоретичні і практичні аспекти ефективності управління закладами гостинності, 

зокрема готельно-ресторанним комплексом та обґрунтувати напрямки 

удосконалення системи управління його розвитком.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Багато науковців 

пропонують авторські визначення підприємств. Зокрема, Я. Волковська вважає, 

що «готельно-ресторанний комплекс» – це група суб‘єктів господарювання, що 

включає в себе готелі та ресторани, які надають комплексні послуги з 

тимчасового розміщення та організації харчування [1]. І. Петровська і Т.Качала 

доводять, що варто розрізняти поняття «готельно-ресторанний комплекс» як 

частину готельно-ресторанного господарства і поняття «готельно-ресторанний 

бізнес» як безпосереднє здійснення такої діяльності [4].  

На думку Гакової М., готельно-ресторанний комплекс – це складова 

індустрії гостинності, де дотримуються високого рівня сервісу щодо 

обслуговування гостей – туристів, екскурсантів, місцевих жителів та інших 

відвідувачів, – яка максимально орієнтована на задоволення потреб і 

передбачення запитів клієнтів, який повинен перевершити їх очікування [2]. 

Але не дивлячись на значну кількість наукових досліджень,тема управління 

розвитком готельно-ресторанних комплексів залишається актуальною. 

Виклад основного матеріалу. Якщо користуватись офіційними джерелами 

задля визначення термінів готелю та ресторану, то в них ми знайдемо такі 

трактування: - «готель» – це підприємство будь-якої організаційно-правової 

форми та форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає 

готельні послуги з тимчасового проживання з обов‘язковим обслуговуванням 

[7]; - «ресторан» – це заклад ресторанного господарства з різноманітним 

асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, високим 

рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і 

дозвілля споживачів; при цьому ресторанне господарство визначається як вид 

економічної діяльності суб‘єктів господарської діяльності щодо надавання 

послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням 
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дозвілля або без нього [3]. Основною відмінною ознакою функціонування 

підприємств готельно-ресторанного комплексу (ГРК) є надання набору послуг, 

що мають зазвичай нематеріальний характер, крім готових страв у меню 

ресторану, що ускладнює процес управління діяльністю такого комплексу. 

Тому такі особливості варто враховувати при управлінні розвитком ГРК [1].  

На мій погляд, готельно-ресторанний комплекс – це об‘єднання компаній, 

яке має можливість надавати комплекс послуг для споживачів – проживання, 

харчування, розваги і відпочинку, для максимального задоволення їхніх потреб. 

Специфічними особливостями послуг готельно-ресторанного комплексу є: 

 - послуги виготовляються і споживаються найчастіше одночасно та не 

можуть зберігатись. Як наслідок, виникає необхідність регулювання попиту і 

пропозиції готельно-ресторанних послуг;  

- готельно-ресторанні послуги в багатьох випадках включають певну 

продукцію, що необхідна у разі ремонту обладнання, післяпродажного 

обслуговування тощо; 

 - труднощі при виокремленні і обліку послуг через поєднання продажів 

товарів і надання послуг; - готельно-ресторанні послуги індивідуалізовані, 

оскільки повинні задовольнити різні смаки споживачів; - негайність виконання 

готельно-ресторанних послуг, тобто жодна технологічна операція в готелі або в 

ресторані не повинна бути сповільненою та займати багато часу у гостей [4].  

Отож, готель та ресторан є взаємопов‘язаними елементами, які утворюють 

комплекс, а практика їх спільного функціонування свідчить про високу 

ефективність такої діяльності. Готельно-ресторанний комплекс на 

законодавчому рівні в Україні відноситься до туристичних послуг і 

визначається як учасник та суб‘єкт процесу: «учасниками відносин, що 

виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, 

які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги з 

тимчасового розміщення, харчування» [5].  

Готельно-ресторанний комплекс, згідно з чинною класифікацією видів 

економічної діяльності (КВЕД) України, ідентифікується як «тимчасове 

розміщування й організація харчування».  
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Згідно класифікації КВЕД-2010 секція «Тимчасове розміщування й 

організація харчування» включає надання місць для короткострокового 

проживання, а також надання готових страв і напоїв для споживання на місці. 

Обсяг і тип додаткових послуг, що включені до цієї секції, можуть значно 

варіювати.  

Розділ «Тимчасове розміщування» - надання місць для короткострокового 

проживання для розміщування відряджених та інших приїжджих; надання 

довгострокового проживання для студентів, робочих і подібних груп населення. 

Деякі засоби розміщування надають тільки помешкання, а інші разом з 

помешканням пропонують послуги харчування та відпочинку.  

Розділ «Діяльність із забезпечення стравами та напоями» включає 

діяльність з обслуговування їжею та напоями за умови, що їжу та напої 

споживають на місці у традиційних ресторанах, ресторанах 

самообслуговування або швидкого обслуговування, що працюють як постійно, 

так і тимчасово, з наданням місць для сидіння або без їх надання. При 

класифікації одиниць вирішальним фактором є те, що пропонується їжа, 

придатна для негайного споживання на місці, а не тип закладу, що її пропонує. 

Якщо аналізувати динаміку обсягу реалізованих послуг підприємств 

тимчасове розміщування й організація харчування в Україні у 2016-2020 роках, 

то варто звернути увагу, що для цього показника характерним було суттєве 

зростання до 2020 року (див. Табл. 1). З 2016 по 2019 рік темп зростання в 

середньому становив більше 22 %, проте через пандемію-2020 втрати 

підприємств тимчасове розміщування й організація харчування в Україні 

склали 13401,9 млн. грн., що майже на 32 % менше, ніж у попередньому році. 

Таблиця 1 - Динаміка обсягу реалізованих послуг підприємств тимчасове 

розміщування й організація харчування в Україні у 2016-2020 рр. 

Обсяг реалізованих 
послуг з 

розподілом на малі 
та 

мікропідприємства 

2016 2017 2018 2019 2020 

Усього, млн. грн 23083,8 29548,2 36700,0 42201,9 28800,0 
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   Продовження таблиці 1 

в тому числі      
малі підприємства 

млн. грн. 
7272,0 9285,1 12529,3 14051,8 9456,9 

у % до загального 
показника 

31,5 31,4 34,1 33,3 32,8 

З них 
мікропідприємства, 

млн. грн. 
2274,2 2783,9 3854,3 4205,2 3484,2 

у % до загального 
показника 

9,9 9,4 10,5 10,0 12,1 

 

Отже, можна дійти висновку, що більше 40 % суб‘єктів господарювання, 

які формують готельно-ресторанний комплекс в Україні працюють у формі 

малих та мікропідприємств. Обсяги реалізації послуг великими та середніми 

підприємствами за цим видом економічної діяльності не оприлюднюються з 

метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.  

Для посилення ефективності управління закладами гостинності можна 

запропонувати такі заходи: 

 – участь у спеціалізованих виставках, бізнес-форумах, зустрічах ділових 

кіл, науковопрактичних конференціях, що активізує інформованість про 

послуги та залучення інвестицій і партнерів для підвищення якості послуг, 

залучення внутрішніх та іноземних туристів; 

 – розробка пропозицій щодо комплексних туристичних продуктів, 

доступних для туристів всіх категорій населення, що сприятиме розвитку 

сегменту соціальних готелів;  

– долучення до обговорення та внесення пропозицій до законодавчих і 

нормативних актів, які регламентують діяльність у готельно-ресторанному 

бізнесі з урахуванням міжнародних норм, інтеграції до світового туристичного 

ринку; 

 – сертифікація, категоризація та стандартизація готельних послуг, 

підготовка відповідних документів, які підтверджують якість послуг; 



80 

 – розробка інтегрованої системи планування та координації заходів щодо 

розвитку готельно-рекреаційного комплексу; – участь у проектах розвитку 

готелів за участю міжнародних операторів;  

– сприяння популяризації комплексного продукту готельно-ресторанного 

комплексу через виготовлення промоційних відеороликів, друк рекламно-

інформаційних матеріалів та розповсюдження їх у точках надання туристичних 

послуг;  

– створення потужного туристичного іміджу в поєднанні з готельним 

господарством, наприклад, створення так званих концептуальних готелів, що 

містять виразну тематичну складову; 

 – створення нових типів туристично-рекреаційних територій (наприклад, 

тематичних парків), сприяння активному розвитку внутрішнього туризму [10].  

Світова практика свідчить, що сучасна система управління потребує 

формування інтегрованих систем менеджменту, зокрема, і у готельно-

ресторанних комплексах. Така система може поєднувати TQM для 

забезпечення якості продукції та послуг, CSR для підвищення корпоративної 

соціальної відповідальності і 5S, яка передбачає участь персоналу у заходах з 

наведення порядку, покращення трудової дисципліни та створення безпечних 

умов праці. Базовою у такій інтегрованій системі менеджменту у готельно-

ресторанному комплексі повинна бути система TQM, яка зобов‘язана 

враховувати соціальні запити зацікавлених сторін та поєднувати структурні 

елементи такого господарського суб‘єкту через компоненти системи 5S 

(організація, акуратність, прибирання, стандартизація, дисципліна) [9]. 

Для ефективного управління закладами гостинності також варто особливу 

увагу звернути на проведення ребрендингу та використовувати інформаційні 

технології для просування своїх послуг. Під ребрендингом у галузі готельно-

ресторанного бізнесу науковцями пропонується розуміти комплекс заходів, які 

включають в себе зміни бренду і його складових; дії по актуалізації свого 

бренду, який повинен стати більш привабливим і сучасним [8]. Ребрединг варто 

застосовувати за таких передумов: 
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1) фізично-моральна застарілість існуючого бренду. Кожні 5-10 років 

бренд необхідно оновлювати, оскільки за цей час з‗являється нове покоління 

споживачів, у яких нові цінності, потреби та запити;  

2) поява конкурентів з новим та агресивним брендом. Це означає, що 

життєво необхідно закріпити свої конкурентні переваги;  

3) зменшення продажів послуг, ускладнений вихід на міжнародний ринок, 

поява нового сегменту;  

4) зміна напряму та сфери діяльності готельно-ресторанним комплексом, а 

існуючий бренд перестає бути актуальним для споживачів, оскільки не дає 

розуміння щодо місії компанії;  

У разі проведення ребрендингу готельно-ресторанного комплексу варто,  

перш за все акцентувати увагу на рекламній діяльності, особливо в Інтернеті. 

Інтернет-реклама є більш ефективна за витратами на залучення одного клієнта.  

Зокрема, для готельно-ресторанного комплексу можна запропонувати таку 

схему засобів інтернет-реклами у разі проведення ребрендингу:  

1) створення ефективного сайту готельно-ресторанного комплексу;  

2) просування сайту готельно-ресторанного комплексу в пошукових 

системах;  

3) контекстна реклама в пошукових системах;  

4) реєстрація сайту готельно-ресторанного комплексу в пошукових 

системах;  

5) розміщення інформації про готельно-ресторанний комплекс на 

інформаційних порталах;  

6) банерна реклама на галузевих сайтах;  

7) реклама в соціальних мережах;  

8) розсилка електронною поштою інформацію про готельно-ресторанний 

комплекс;  

9) співпраця із сервісами для бронювання готелів. Варто відзначити, що 

інтернет-реклама може бути ефективним інструментом комплексу 

маркетингових комунікацій. [6]. 
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Висновки. Отже, управління закладами гостинності, а зокрема розвитком 

готельно-ресторанного комплексу є важливим аспектом функціонування. У 

цьому контексті особливу увагу варто приділяти ребредингу та маркетинговим 

комунікаціям.  Також варто підкреслити, що якісний аналіз та рекомендації 

щодо подальшого розвитку готельно-ресторанних комплексів є важливими 

напрямами наукових досліджень, проте кількісний підхід, використання 

методів економетричного моделювання дозволить прогнозувати основні 

показники економічної діяльності готельно-ресторанного комплексу.  
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УДК 339.13 

Владислава Стрілець 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РИНОК СОКІВ В УКРАЇНІ  

Рослинні соки, або фітосоки - сукупність клітинного й позаклітинного соку 

свіжих рослинних органів, який виділяється вільно або внаслідок ушкоджень 

рослинного тіла чи вичавлюється штучно. Порівняно з водою в’язкість соків 

більша майже у 2 рази; їх реакція переважно слабокисла. Вони широко 

використовуються у харчуванні, дієтології, косметології, сокотерапії. У 

рослинних клітинах соки утворюються із вживаних, синтезованих, 

перероблених цитоплазмою мінеральних та органічних сполук, розчинених у 

живій органічній воді, що збігається зі структурою атомів і молекул нашого 

тіла. Стаття розкриває питання стану ринку фруктових соків  в Україні та 

можливості удосконалення технології його виготовлення. 

Ключові слова: соки, фітосоки, нектари, сокотерапія, органічні спорлуки, 

ринок соків, напої. 

Постановка проблеми. Організм людини може існувати лише за умови 

постійного обміну живильних речовин й води. Обмін води та поєднанні з нею 

фізіологічні та біохімічні процеси мають виключно важливе значення для 

життя людини. Згідно концепції збалансованого харчування, сформульованої 

академіком Покровським, добова потреба дорослої людини у воді складає 1740-

2200 г. Приблизно половина цієї потреби покривається за рахунок 
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різноманітних напоїв (вода, соки, напої, чай та т.д.), друга половина - за 

рахунок інших продуктів харчування. У цілях задоволення потреби організму у 

воді й угамування почуття спраги соки й напої повинні справляти певний 

фізіологічний вплив на організм, що залежить від їх освіжаючої спроможності, 

поживності, стимулюючої дії, гармонічного смаку та й інших властивостей. 

Фруктові й овочеві соки, що утримують у своєму складі смакові та поживні 

речовини, у повному обсязі відповідають цим вимогам. 

У фруктах знаходяться потрібні для людського організму кислоти: винна, 

яблучна і лимонна. Винна кислота покликана активно боротися зі шкідливими 

паразитами і мікробами, що живуть в нашому організмі. Вона в основному 

міститься у винограді і ананасах. Яблучна кислота у великих кількостях 

міститься в яблуках. А також в абрикосах, винограді, бананах, лимонах, 

вишнях, сливах і чорносливі. Вчені вважають, що вона є природним 

антисептиком, позитивно впливає на шлункові та кишкові стінки. Але знову-

таки якщо нею не зловживати. Лимонної ж кислоти найбільше в таких фруктах, 

як лимони, апельсини, грейпфрути, лайм, журавлина, персики, ананаси і 

полуниця. Але, варто знати, що в великих дозах вона дуже небезпечна для 

здоров'я людини. Щоб дізнатися, скільки грам даної кислоти здатний ваш 

організм прийняти за раз, потрібно звернутися до лікаря, який дослідним 

шляхом, за допомогою аналізів, визначить вашу індивідуальну дозу добового 

вживання лимонної кислоти. Крім перерахованих вище кислот фрукти також 

містять вітаміни, необхідні для оптимальної роботи нашого організму, а також 

ензими - елементи, активно розщеплюють жир, таким чином боряться з 

передчасним старінням шкіри і старінням стінок судин. Велика кiлькiсть таких 

елементів міститься в папайї (під назвою папаїн) і ананасі (бромелаїн). Саме 

тому, дослідження даного питання є актуальним для сьогодення [6]. 

Формування цілей. Ціллю даної статті ми ставимо дослідження стану 

світового та українського ринку соків і нектарів, а також можливості 

покращення технології виробництва даної продукції. 



85 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок у 

дослідженні проблеми належить вітчизняним ученим технологам, серед яких 

доктор технічних наук Богдан Єгоров, Яків Верхіввер, А. А. Поліщук, професор 

О.П. Бондаренко та зарубіжні вчені [6, 7]. Дослідженням питання збагачення 

кондитерських виробів корисними речовинами за рахунок використання 

соковмісної сировини займалась Лисенко О.Л. [3,5]. 

Теоретично-методологічним обґрунтуванням маркетингових досліджень 

займаються такі українські вчені, як: Зозульов О.В., Ілляшенко С.М., Лилик 

І.В., Окландер М.А., Солнцев С.А., Старостіна А.О., Чукурна О.П.,  Яшкіна О.І. 

[4, 8] 

Виклад основного матеріалу дослідження. Споживання соків в усьому світі 

постійно збільшується. Це пояснюється як високою харчовою цінністю соків, 

так і рентабельністю їхнього виробництва. Кількість соків забезпечується як 

власним виробництвом окремих країн, так і імпортом їх з інших країн. 

Особливо в великих кількостях імпортуються соки, на основі яких готовлять 

різні купажовані соки й напої. Останнім часом одержало розвиток виробництво 

напоїв на основі натуральних фруктових і овочевих соків, у тому числі 

газованих, у яких частка фруктової частини коливається від 35 до 50%. Ці напої 

містять біологічно активні й живильні речовини натуральних соків і за 

органолептичними властивостям і харчовою цінності перевершують звичайні 

безалкогольні напої, у яких частка фруктової частини не перевищує 15%, а інші 

85% припадає на воду, синтетичні ароматизатори й барвники [6]. 

Найбільшу кількість соків виробляють США, Італія, Німеччина, Франція й 

Швейцарія. Значно менший рівень споживання соків і незначний його ріст 

характерний для Франції й Італії. На рис. 1. Наведено обсяги споживання  соку  

на душу населення  в країнах Європи та США (л/рік). З рис. 1 видно, що рівень 

споживання соків у країнах Європи та США здебільшого перевищує рівень 

споживання соків в Україні. Так, більш за всіх полюбляють соки у Німеччині. 

Середньостатистичний громадянин Німеччини випиває біля 44.5 л соку на рік. 

У 2019 році середньостатистичний українець випивав 3,5 л соку на рік. Вже у 
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2021 році споживання соків зросло до 8 л на рік. Тобто рівень споживання соків 

в Україні є досить невеликим, та має тенденцію до збільшення. Про це свідчить 

також те, що ринок соків в Україні торік зріс за різними оцінками на 25-32%, на 

що навіть не розраховували самі виробники. 

 

Рисунок 1 - Обсяги споживання соку на душу населення в країнах Європи й 

США (л/рік) 

 

За даними компанії MEMBR відомо, що українці найбільш полюбляють 

соки 62,8%, 33,5% українців віддають перевагу нектарам, та 3,7% українців 

споживають соковмісні напої. Тобто є певна потреба у виробництві соків. Вже 

котрий рік незмінною шісткою найпопулярніших соків є апельсиновий (рис. 2), 

мультивітамінний, томатний, ананасовий, персиковий та замикає шістку 

яблучний сік. На рис. 2 наведено споживчі вподобання соків 

середньостатистичного українця. Асортиментна політика виробників останнім 

часом набула яскраво виражений інноваційний характер. До того ж, продуктова 

ланка розширювалася не тільки й не стільки за рахунок нових смаків, скільки за 

рахунок нових концепцій торговельних марок. 

Через все більшу зацікавленість споживача й нарощування обсягів 

виробництва доступних за ціною сокових продуктів, український ринок СНН 

(соки, напої, нектари) щорічно збільшує свою ємність на 20 - 27% (дані 

Держкомстат України й незалежних дослідницьких компаній за 2020 - 2021 
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роки). Для порівняння - той же показник у ринків безалкогольних напоїв і 

мінеральних вод становить 10 - 15% у рік. Корисність соку залишається одним 

з важливих параметрів його покупки. 

 

Рисунок 2 - Споживчі вподобання середньостатистичного українця 

 

Однак, не тільки корисність соку спонукає споживачів до покупки. По-

перше, споживачі головною причиною покупки соку називають його смакові 

якості, а також прийнятну ціну. І це завдяки заслузі активної маркетингової 

політики компаній - виробників на цьому ринку. 

За оцінками фахівців, із установлених в Україні потужностей по 

готуванню й розливу в пакет соків тільки лінії Tetra Laval мають сумарну 

потужність більше 500 млн. л у рік. Якщо ж додати ще й пакетні лінії 

Combiblock, і ПЕТовські KHS, і нові лінії під «скло», то всього вийде не менш 

800 млн. л у рік. У загальному й цілому потенціал місцевих виробників соку на 

сьогодні вироблений не більш ніж наполовину. 

Як відомо, соки й нектари, по своїй смаковій категорії діляться на 

моносоки (смак одного фрукта або овочу) і купажовані (суміш декількох 

смаків). Виготовлення купажованих соків обходиться виробникові дещо 

дешевше, ніж екзотичні моносоки - за основу береться сік з недорогої сировини 
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(наприклад яблучний, грушевий) і змішується з більше дорогими фруктами. 

Зміна сезонів майже не відбивається на купівельних перевагах - тільки на 

обсягах продажів. Піком продажів є період з березня по червень - до появи 

свіжих фруктів. Персик і абрикос можуть бути виділені як виключення, тому 

що сік із цих фруктів затребуваний аж до появи свіжих персиків і абрикос, до 

серпня. 

Експерти вважають однією з головних тенденцій розвитку вітчизняного 

сокового ринку стрімке зростання ємності низького цінового сегмента. За 

даними дослідницької компанії MEMRB Retail Audit analysis, торік частка 

низького цінового сегмента зросла з 18,8 до 31,8% і продовжує збільшуватися. 

На думку експертів, у тому році на даному сегменті не відбився навіть 

традиційний для галузі літній спад продажів. Природно, така тенденція не 

могла не залучити виробників. І якщо раніше заклик «платити тільки за якість» 

використовував Одеський завод дитячого харчування, що випустив так званий 

«білий пакет», то сьогодні такі ж недорогі «пакети» пропонують ще декілька 

виробників, зокрема «Галичина», «Винни», «Витмарк-Украина» (Jaffa, «Наш 

сік» і ін.). Зростаюча місткість ринку підштовхнула виробників до спроб 

розширити сфери впливу. Так, лідери йдуть по шляху продукування брендів, 

що дозволяє їм захопити нові цінові сегменти. Скажемо, «Сандора» випустила 

серію соків преміум-класу Sandora Fruit of the World і недорогий «Садочок», 

«Витмарк-Украина» - Soletto і «Соковита» в аналогічних цінових сегментах. 

Крім того, обидві компанії зміцнюють свої виробничі потужності. Так, 

«Сандора» підписала угоду із МФК про виділення кредиту розміром 10 млн. 

доларів США, що буде спрямований на модернізацію потужностей, збільшення 

обсягів виробництва, розширення бази постачальників і мережі дистрибуції. 

Суть у тім, що останнім часом ринок росте в основному за рахунок розширення 

нижнього цінового сегмента, де переважають соки й нектари з вітчизняних 

овочів і фруктів. Серед споживачів популярність «українських» смаків постійно 

збільшується. Що закономірно, адже ще 2 роки тому лише половина населення 

нашої країни споживала соки. Тепер же основний приріст у недорогому 
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сегменті забезпечують інші 50% співвітчизників, які поступово залучаються до 

культури їхнього споживання. Хоча стандартна динаміка ринку становить 

близько 20%, продажі «білих пакетів» зросли в 2021 році в півтора рази 

швидше, зазначають експерти. Загалом, сьогодні досить підстав вважати, що 

потенціал українського ринку не вироблений і наполовину, а то й на чверть. В 

Україні підприємств-виробників налічується близько 400, з них - близько 30 

великих. Обсяг виробництва складає більше 225 млн. л. Сьогодні ринок 

контролюють 5-8 компаній-лідерів (табл. 1). 

Ареал експорту соків українського розливу досить широкий: країни СНД, 

Балтії, Ізраїль і навіть досить далеке зарубіжжя. Частка експорту готових соків 

становить біля 15-20% внутрішнього виробництва, хоча в окремих компаній 

(наприклад, ТОВ ―Гопак‖, ТМ ―Дарунки ланiв‖) частка експортних операцій у 

загальному обороті досягає 1/3. 

Таблиця 1- Компанії-лідери ринку соку в Україні 

Місце Компанія Торгові марки 

1 ТОВ ―Сандора‖ 
Sandora Gold, Sandora Classic, ―Новий 

Дарунок‖, ―Cадочок‖ 

2 СП ―Витмарк-Україна‖ 
Jaffa, Jaffa Gold, Jaffa Grand, Sokko, ―Наш 

сiк‖, ―Родинне‖ 

3 
ВАТ ―Одеський завод дитячого 

харчування‖ 
―Сік натуральний‖ 

4 ВАТ ―Виннифрут‖ ―Винни‖ і ―Винни Gold‖ 

5 ДП ―Напої‖ ―Смак‖ і ―Фрутико‖ 

6 ―Вимм-Білль-Данн‖ 
J7, Rio Grande, ―Улюблений сад‖, ―Чудо-

Ягода‖ 

7 ТОВ ―Мст-Регіон‖ ―Мрiя‖ і ―Морс ―Лiсова ягода‖ 

8 ЗАТ ―Майбел‖ ―Джусик‖ і ―Джус‖ 

 

Проте, основним товаром експорту як і раніше залишаються концентрати з 

місцевої сировини: яблук, вишень і т. д. Їх із задоволенням використовують 

промисловці ближнього й далекого зарубіжжя. 

Отже попит на продукцію росте щорічно. Тим більш, що в Україні  є певні 

перспективи зростання виробництва. Є й достатньо сировини для виробництва 

в великих об‘ємах. Існує кілька методів, що сприяють більшому отриманню 



90 

соку з сировини. Головною метою механічного впливу на сировину 

(подрібнювання, роздавлення, різка і таке інше) є пошкодження клітини, 

внаслідок чого й виникає сік. Звісно, що механічний вплив тільки тоді дає 

певний технологічний ефект, коли більша частина клітин пошкоджується. Але, 

виходячи з малого розміру клітин, механічне подрібнювання пошкоджує лише 

невелику їх кількість. Обробка ферментними (ензимними) препаратами 

цвілевих грибів дозволяє значно збільшити вихід соку з плодів та ягід [7]. 

Варіант виготовлення натурального соку з використанням ферментних 

препаратів є вигідним з економічної точки зору. Так, застосування ферментних 

препаратів збільшує вихід соку з сировини, тим самим зменшуючи кількість 

зворотних відходів (вичавки).  

Отже, виготовлення натурального соку з використанням ензиму, як 

чинника, що підвищує процент виходу соку з сировини є більш пріоритетним, 

ніж виготовлення натурального соку без використання ферментних препаратів. 

Висновки: 

1. Наведено характеристику соковмісної сировини, та описаної її 

особливості. 

2.Охарактеризовано стан світового ринку виробництва та споживання 

соків. Зазначено, що найбільшим споживачем є Німеччина, найменшим – 

Італія. 

3. Подано схему споживчих вподобань українців. Зазначено, що 

найбільшим попитом користується апельсиновий сік, найменшим – яблучний. 

4. Запропоновано використання ензимів, як більш економічно 

ефективного способу виробництва соку. 
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Олександра Телефус 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

Дана стаття містить дослідження особливостей методичних аспектів оцінки 

ефективності використання Інтернет-технологій в закладах готельного 

господарства. Відмічено, що наявні методики оцінки використання 

інформаційних технологій в управлінні готельними підприємствами сприяють 

підвищенню їх конкурентоспроможності. Впровадження інформаційних в 

систему управління готелем прямо пов’язано підвищенням ефективності його 

роботи. 
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Ключові слова: інтернет-технології, інформаційні технології, ефективність, 

готельний бізнес. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Використання комп‘ютерних мереж, Інтернет та 

Інтернет-технологій, програмних продуктів для досягнення наскрізної 

автоматизації всіх бізнес-процесів у готелях сьогодні є не лише питанням 

лідерства та конкурентної переваги, а й способом виживання на ринку в 

найближче майбутнє. На основі використання сучасних можливостей 

інформаційного обміну стає можливим швидке оперативне вирішення проблем 

управління господарською діяльністю закладів готельного та ресторанного 

господарства.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення теоретико-

методологічних аспектів ефективності використання інформаційних технологій 

на підприємствах готельного бізнесу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Останнім часом все 

більшої популярності набувають вивчення проблем теоретичних та методичних 

підходів щодо визначення ефективності використання інформаційних 

технологій у діяльності підприємств готельного бізнесу. Проблемам оцінки 

ефективного використання інформаційних технологій на підприємствах 

готельного та ресторанного бізнесу присвячено наукові праці таких 

дослідників: В. Балута, П. А. Галиновский, А. Демаш, М. Єфремова, І. Зорін,                

І. Калашников, В. Квартальнов, Д. Купінський, Ю. Миронов, М. Робсон,                   

М. Скопень, Т. Ткаченко, О. Тоффлер, Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Шлевков,              

Л. Шульгіна, С. Чупров та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання забезпечення сфери 

готельного бізнесу інформаційними ресурсами та вдосконалення системи 

інформаційного забезпечення є актуальним, потребує нових рішень для 

підвищення конкурентоспроможності готелей та аналогічних засобів 

розміщення на національному та міжнародному рівні [3]. Бурхливий розвиток 

сфери послуг і туризму в останнє десятиліття сприяв формуванню 
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різноманітних методів популяризації готелів. Адже у ринкових умовах 

підприємства готельного бізнесу повинні якісно задовольняти потреби 

населення і водночас отримувати прибуток [5]. Тому сучасна система 

маркетингових заходів щодо просування готельних послуг повинна включати 

використання новітніх інформаційних технологій, які є запорукою 

«виживання» в жорсткій конкурентній боротьбі та одночасно конкурентною 

перевагою як окремого готельного підприємства, так і всієї індустрії туризму 

загалом включає в себе величезні інформаційні ресурси, бази даних по всіх 

сегментах індустрії туризму, а також інформаційні системи і технології, що 

відкривають доступ до інформації і дозволяють обробляти її величезні обсяги 

[2].  

З кожним роком зростає ступінь автоматизації готельно-ресторанних 

процесів, а необхідне програмне забезпечення постійно вдосконалюється. 

Програмні продукти готельно-ресторанного комплексу інтегровані з 

інформаційними системами інших учасників ринку для забезпечення 

максимальної ефективності в сучасних складних економічних умовах. 

Впровадження Інтернет-технологій відкриває нові можливості для 

ефективного вирішення основних завдань підприємств. Використання даних 

технологій дозволяє підприємствам готельного бізнесу реалізувати програми 

ресурсозбереження шляхом зниження експлуатаційних витрат на утримання 

систем зв'язку, уникнути величезних навантажень, збільшити продуктивність 

праці, поліпшити якість послуг та підвищити кваліфікацію працівників [1]. 

Перед впровадженням Інтернет-технологій на підприємствах готельного 

бізнесу слід враховувати все переваги та недоліки їх використання, тобто 

обґрунтувати доцільність їх використання за допомогою обчислення показників 

ефективності. В широкому розумінні під поняттям «ефективність» розуміємо 

співвідношення між результатами (ефектом) та затратами. Проте, дане 

розуміння є узагальненим та не враховує галузевих особливостей господарської 

діяльності кожного суб‘єкта господарювання. В основі поняття «ефективність» 

у сфері готельного бізнесу розуміємо багатоаспектне поняття, що характеризує 
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результативність господарської діяльності закладу. В свою чергу, 

результативність реалізації готельних та ресторанних послуг виражається не 

лише через систему фінансових показників, а й через показники якості 

реалізованих готельних послуг.  

Щодо методичних аспектів оцінки ефективності використання Інтернет-

технологій, то основними показниками результативності впровадження 

вимірюється такими показниками як: частота відвідування веб-сайту, час, який 

проводить відвідувач на сайті, кількість відвідувачів. 

В праці авторів Компанець К.А., Навродська Т.А., Мороз К.О. зазначено, 

що доцільність інвестування коштів у розвиток Інтернет-технологій на 

підприємствах індустрії гостинності в сучасних умовах визначається 

необхідністю:  

 досягнення конкурентних переваг;  

 підвищення ефективності діяльності;  

 оптимізації використання та розподілення ресурсів готельного 

підприємства [1, с. 68].  

Показник конкурентної перевага ‒  це максимальне збільшення обсягів 

реалізації з розрахунку на одного гостя на основі формування їх споживчої 

лояльності. Цей показник характеризує якість роботи співробітників готелю зі 

сформованою базою постійних відвідувачів.  

Аналіз ринкових сегментів дозволяє грамотно формувати політику 

просування бренду готелю в кожному з обраних сегментів і оптимально 

спланувати стратегію позиціонування готельних продуктів з метою отримання 

найкращого ефекту. Використання інформації про те, які переваги характерні 

для того чи іншого постійного гостя, дозволяє застосовувати готельному 

підприємству індивідуальний підхід до кожного з них. Це проявляється в 

наданні ексклюзивного персонального сервісу, попередження їх побажань, 

розробки для них додаткових послуг, якими вони, швидше за все, 

скористаються. І, відповідно, це буде приносити готельному підприємству 

постійний дохід [1].  
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Важливим фактором підвищення ефективності є оптимізація 

використання готельних ресурсів, економія витрат при обробці даних, і 

продуктивна організація основних виробничих процесів.  

Підвищення ефективності пов‘язано з оптимізацією використання всіх 

готельних ресурсів, економією витрат при обробці інформації, а також 

правильної організацією здійснення основних виробничих процесів. 

Ефективність використання Інтернет-технологій дозволяє зменшити 

кількість помилок в роботі, які, в свою чергу, призводять до зростання 

додаткових витрат. Швидке прийняття управлінських рішень в господарській 

діяльності закладу готельного бізнесу дозволяє оптимізувати діяльність та 

забезпечує мобільність та адаптивність до зміни факторів мікросередовища 

підприємств. 

Основною ресурсною базою підприємства готельного бізнесу є номерний 

фонд. І, відповідно, для його більш ефективного використання необхідно 

грамотно управляти процесом бронювання номерів. Інформаційні технології 

дозволяють гостям самостійно бронювати готельні номери через офіційний 

Інтернет-сайт, різноманітні українські і міжнародні туристські Інтернет-сайти, 

глобальні системи бронювання (наприклад, Booking.com), власні call-центри і 

call-центри туристських операторів [6]. 

Застосування різноманітних Інтернет-технологій у діяльності сучасних 

підприємств є передумовою прогресивного розвитку та каталізатором 

ефективності функціонування, адже безперервне вдосконалення та постійне 

осучаснення ділової активності підприємств сфери послу забезпечують 

отримання відповідних економічних вигід. 

Основними перевагами впровадження Інтернет-технологій на 

підприємствах готельного господарства є: оперативність, комунікативність,  

інтерактивність, ефективність, незначні витрати часу, незалежність від 

робочого місця, можливість одночасної передачі великих обсягів інформації, 

миттєва доставка інформації у будь-яку точку світу, тощо. 

Усі зазначені можливості системи управління показують, що 
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впровадження інформаційних технологій в практику готелю сприяють 

збільшенню обсягів продажів, формуванню лояльності клієнтів, підвищенню 

конкурентоспроможності та ефективному розподілу робочого часу працівників. 

Висновки. Таким чином, впровадження комп‘ютерних мереж, Інтернету 

та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх 

бізнес-процесів підприємств готельного бізнесу є запорукою забезпечення їх 

конкурентних переваг. Проведений аналіз показав, що більшість підприємств 

готельного бізнесу, що займають лідируючі позиції, активно використовують у 

своїй діяльності сучасні системи автоматизованих систем управління та сучасні 

програмні продукти. Ефективне використання Інтернет-технологій впливає не 

лише на забезпечення конкурентних переваг закладів готельного господарства, 

а й слугує потужним маркетинговим інструментом забезпечення лояльності 

споживачів готельних послуг. 
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ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ 

У статті розглянуто основні класифікації дитячого туризму. Як показує 

практика, упродовж останніх років в Україні з’являються нові формати 

дитячого туризму та відпочинку, туристичні програми диверсифікуються по 

багатьом основам діяльності, вартості, віку учасників, тематиці, долі 

активних занять, зв’язку зі шкільною освітньою програмою. У зв’язку з цим 

актуалізується питання розробки класифікації, яка дозволяє упорядкувати 

уявлення про види дитячого туризму та специфіку роботи з ними.  

Ключові слова: дитячий туризм, ресурсокористування, духовні цінності, 

природоорієнтований (екологічний) туризм, лікувально-оздоровчий туризм, 

освітній (освітній) туризм. 

Постановка проблеми. Феномен дитячого туризму протягом тривалого 

часу є об'єктом наукових досліджень та сферою практичної діяльності 

професіоналів сфери туризму. Однак через його складність, багатосторонність і 

міжгалузевий характер проблематика класифікації досі залишається слабо 

опрацьованою і не усталеною. 

Ускладнюється це ще й тим, що часто автори класифікацій це питання 

вирішують «між ділом», займаючись іншим предметом дослідження, 

сприймаючи класифікацію як елементарного. Тим самим упускаючи її ключову 

систематизуючу суть для теорії, методологи та практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз робіт показав, що 

безпосередньо класифікації дитячого туризму увага практично не приділяється 

або за умовчанням класифікується за типовими для туризму підходами. На 

нашу думку, часом це коректно, проте якщо розглядати сутність явища, його 

роль у суспільстві, тонкощі організації, то виникає безліч нюансів, що 

вимагають окремої уваги. 
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Метою статті вивчення змісту та характерних рис дитячого туризму як 

складного та багатоаспектного феномену суспільного життя. 

Виклад основного матеріалу. Базовий компонент дошкільної освіти (нова 

редакція) та чинні освітні програми рекомендують застосовувати в практиці 

роботи з дошкільниками різні форми активності, об‘єднуючи їх терміном 

«дитячий туризм», і поєднувати екологічні, краєзнавчі та оздоровчі завдання. 

При цьому саме на задоволенні природної потреби у руховій активності, 

створенні умов для використання елементарних знань у різних життєвих 

ситуаціях, формуванні навичок здоров‘язбережувальної поведінки, формуванні 

партнерських стосунків і відпрацюванні ненасильницьких моделей поведінки 

ставлять акцент розробники державного стандарту освіти, наповнюючи зміст 

напряму «Особистість дитини» [1]. Основними покупцями на ринку дитячого 

туризму на сьогоднішній день і в прогнозі на майбутнє виступають 

підприємства та приватні особи. Наявність на ринку не тільки комерційної 

складової, а й щорічних бюджетних коштів Мінсоцполітики України роблять 

попит на путівки до дитячих оздоровчих і санаторно-курортних таборів 

стабільним і високим [2].  

В управлінні та регулюванні сталого розвитку дитячого туризму, 

насамперед, необхідно чітко розрізняти його інституційний фундамент 

(соціальні інститути) – соціальні утворення, що виступають суб'єктом 

соціальних відносин і дій, та комплекс спільних соціальних норм, правил і 

принципів, культурних зразків, звичок, типів мислення та моделей поведінки, 

що визначають сутність і стійкість соціальних явищ, що зумовлюють і 

регулюють соціальні відносини, діяльність людини в різних областях її 

застосування [3]. Ця ознака класифікації дитячого туризму важливий у вигляді 

його високої практичної значущості, так як забезпечує системність і 

комплексність підходу до розуміння, управління та регулювання сфери 

дитячого туризму. З огляду на складність предмета, є безліч поглядів на його 

структуризацію. Класично дитячий туризм може розумітися з позицій 

наступних основних видів соціальних інститутів: 
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− економічний, пов'язаний з господарськими відносинами, виробництвом 

та розподілом створених благ, необхідних для забезпечення життєдіяльності 

суспільства, згідно з яким дитячий туризм є окремим напрямком сфери послуг; 

− політичний, згідно з яким дитячий туризм - це сфера боротьби за владу, 

її здійснення та розподіл, забезпечення суверенітету держави, безпеки та 

порядку в суспільстві, регулювання та управління суспільством, розподілу 

суспільних благ тощо.; 

− соціальний, у вузькому сенсі, згідно якому дитячий туризм є сферою 

захисту та підтримки дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації в силу їх 

(і (або) їхніх батьків та законних представників) віку, стану здоров'я, 

соціального становища тощо; 

− сім'ї, згідно з якою дитячий туризм є сферою захисту та підтримки 

відтворення населення і роду; 

− культурний, згідно з яким дитячий туризм є сферою збереження, 

розвитку, створення, трансляції та поширення духовних цінностей, наукових 

знань, становлення та формування суспільної свідомості, культури 

ресурсокористування (у тому числі природокористування), навчання, 

виховання, професійної орієнтації, соціалізації, забезпечення здорового способу 

життя, задоволення нематеріальних потреб дітей, регулювання соціальних 

відносин, комплексного розвитку нових поколінь та багато іншого. 

Даний підхід до класифікації особливо важливий через те, що в 

сучасному суспільстві, в тому числі і в державному управлінні та регулюванні, 

дитячий туризм масово сприймається як економічна категорія, що дуже 

негативно позначається на його стані та змістовному наповненні. Допускається, 

що дитячий туризм є дієвим, універсальним і комплексним засобом, що 

забезпечує повноцінну життєдіяльність дітей, що здійснюється за межами місця 

постійного проживання. Звичайно, в ході здійснення дитячого туризму, можуть 

одночасно реалізовуватися цілі та завдання всіх перерахованих соціальних 

інститутів [4-5]. Проте пріоритет у дитячому туризмі економічних вигод 

безпосередньо порушує політичну стійкість держави, відтворення населення та 

її захищеність, руйнує культурну спадщину, соціальні відносини та розвиток 
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суспільства, позбавляє нові покоління (дітей) дієвого інструменту навчання, 

виховання, соціалізації та оздоровлення, повноцінної реалізації закріплених у 

Конституції їх прав свобод на гідне життя та розвиток, щасливе дитинство та 

багато іншого.  

Не менш важливу роль у дитячому туризмі грає спосіб його організації. 

Класично туризм ділиться на неорганізований та організований. Проте дитячий 

туризм по своєї суті у неорганізованому варіанті не повинен розвиватися і 

підтримуватися державою та суспільством, оскільки несе в собі величезну 

кількість неприпустимих проблем та ризиків для дітей (особливо безпеки). 

Безпосередньо організований дитячий туризм поділяється на: 

− плановий – туристський захід групи дітей, організоване юридичною або 

фізичною особою (індивідуальним підприємцем), який є ініціатором 

туристського заходу і здійснює забезпечення його проведення на виплатній 

основі; 

− самодіяльний – туристичний захід групи дітей, організований 

фізичними особами (за винятком індивідуальних підприємців) у порядку 

особистої ініціативи на безоплатній основі [6].  

Також, як і в інших видах туризму, сфері дитячого туризму різні джерела 

забезпечення придбання туристських продуктів, згідно з якими виділяються: 

− соціальний дитячий туризм – туризм, повністю або частково 

здійснюваний за рахунок бюджетних коштів, коштів державних 

позабюджетних фондів (у тому кількості коштів, що виділяються в рамках 

державної соціальної допомоги), а також коштів роботодавців; 

− комерційний дитячий туризм, забезпечується батьками чи законними 

представниками дитини; 

− спонсорський дитячий туризм – вид туризму, в якому участь групи 

дітей у туристському заході здійснюється за рахунок спонсора (стороннє 

фізичне або юридична особа, яка надала кошти та (або) послуги, або 

забезпечило надання коштів та (або) послуг для участі дитячої групи в 

туристичному заході) [7]. 
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Центральне значення має і класифікація дитячого туризму за метою, які 

дуже різноманітні і часто можуть поєднуватися в рамках одного заходу, основні 

них: 

− дитячий культурно-пізнавальний туризм – туризм, що має на меті 

пізнання і культурне збагачення людини, заснований на відвідуванні та 

вивченні культурних об'єктів, пам'яток культури та історії, мистецтва та 

архітектури, накопиченої спадщини та сучасних досягнень [8, c. 119]. До цього 

виду належать археологічний, етнографічний, літературний, агро-, герої ко-

патріотичний та інші підвиди дитячого туризму, пов'язані із пізнанням 

культури; 

− дитячий природоорієнтований (екологічний) туризм – подорожі до 

природного середовища з метою залучення до природи і глибшого її розуміння, 

пізнання специфічних екологічних ситуацій та вирішення екологічних проблем, 

без руйнування екосистем та порушення їх рівноваги [9]; 

− дитячий лікувально-оздоровчий туризм – має на меті отримання дітьми 

комплексу профілактичних, діагностичних, лікувальних, реабілітаційних, 

консультаційних та рекреаційних послуг, що надаються в місцевостях, що 

мають необхідні для цього природні, матеріальні та людські ресурси з метою 

запобігання захворюванням або реабілітації/лікування різних патологій; 

− дитячий освітній (освітній) туризм – вид туризму, основний метою 

якого є участь у освітній (освітній) програмі, освоєння нових знань, умінь, 

навичок та компетенцій, з обов'язковою наявністю освітнього результату [9, с. 

227]. Поширеним підвидом виступає дитячий лінгвістичний туризм, коли під 

час поїздок турист поєднує відпочинок з вивчення іноземної мови [5]; 

Класифікація дитячого туризму від віку дітей, що беруть участь у ньому, 

дозволяє враховувати при створенні, організації та проведенні туристських 

заходів фізичні, психічні та духовні особливості дітей, а також педагогічні, 

організаційні та інші інструменти для відповідної роботи з ними: 

− дитячий туризм старших дошкільнят, що охоплює дітей віком від 4 до 

6 років; 

− дитячий туризм у молодшому шкільному віці, що охоплює дітей віком 

від 6 до 10 років (1-4 класи); 
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− дитячий туризм у молодшому під підлітковому віці, що охоплює дітей 

віком від 10 до 13 років (5-7 класи); 

− дитячий туризм у старшому під підлітковому віці – підлітки 13-15 років 

(8-9 класи); 

− дитячий туризм у ранній юності – підлітки 15-17 років (10-11 класи). 

Висновки. Цей перелік можна продовжувати і далі, підстав (ознак) для 

класифікації дитячого туризму може бути безліч, тому, в першу чергу, постає 

питання для яких цілей вона здійснюється. Наприклад, у разі державного 

управління та регулювання, критично важливою ознакою є його інституційне 

осмислення, у опрацюванні механізмів соціальної підтримки – джерела 

забезпечення придбання турпродукту, собівартість та вартість товару, послуг 

тощо. У зв'язку з цим, за ключом, що підходячи до вирішення тих чи інших 

теоретичних, методологічних та практичних завдань у сфері дитячого туризму, 

до класифікації варто ставитися серйозно, оскільки вона забезпечує 

систематизацію та коректну роботу із предметом діяльності. 
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В статті розкривається сутність туризму та його основні ознаки. Відзначено 

основні науково-практичні роботи за напрямом дослідження. Також, було 
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Постановка проблеми. В умовах швидкої глобалізації та інформатизації 

зростає потреба у вдосконаленні та розвитку систем туристичного обміну у 

світовому контексті. Туризм становить значну частку економіки кожної 

держави світу, сприяє зростанню ВВП населення, обміну дослідом, відпочинку 

та розвитку населення. Туризм є однією з найбільш перспективних і 

прибуткових галузей світової економіки. Відповідно, з кожним роком зростає 

потреба у розвитку та модернізації туризму в світі.  

Останні роки у зв'язку із зростанням екологізації у відповідь на кліматичні 

та екологічні проблеми світового масштабу виникла потреба у розробці нових 

інноваційних шляхів екологічної освіти та інформування, значну роль в яких 

відіграв екологічний та зелений туризм. Більш того, пандемія коронавірусу 

Covid -19 визначила нові напрямки та тенденції туристичної діяльності. Тому 

виникла потреба у перегляді дослідження науково-теоретичних засад розвитку 

туризму. 

Формулювання цілей статті. На сучасному етапі є необхідність дослідити 

науково-теоретичні засади розвитку туризму, а також визначити основні 

тенденції розвитку туризму. 

Питання розвитку туризму та окремих його аспектів досліджували 

наступні вчені: В.І. Андрейцев, М.Ващишин, В.Ф. Кифяк, Н.А. Опанасюк,               

Г.М. Проскура, З.Ю. Тенова, З.А. Тхагужокова І. А. Жукович та інші. 

Виклад основного матеріалу. В першу чергу розглянемо поняття туризм. 

Закон України «Про туризм» у статті 1 визначає туризм як тимчасовий виїзд 

людини з місця постійного проживання з оздоровчою або професійно-діловою 

метою без зайняття оплачуваною роботою в місці, куди особа в‘їжджає. 

Загалом, в широкому сенсі туризм включає будь-який маршрут людського 

переміщення в просторі, що виходить за межі звичайних чи повсякденних 

справ. На мій погляд, за останні роки сутність та значення поняття туризму 

суттєво розширилося, і включає також оплачувані туристичні напрямки, 

спортивний туризм, медичний тощо. Загалом, у вузькому розумінні туризмом 

вважаються всі спеціально організовані маршрути для пересування людини чи 
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групи людей, які здійснюються за їх рахунок, крім подорожей, пов'язаних з 

виконанням професійних обов'язків. По суті, організацією туризму, у вузькому 

розумінні, є спеціальні організації, які прийнято називати суб'єктами туризму 

[1]. 

Можемо бачити, що в сучасному світі значення туризму стрімко зростає. 

Сьогодні туризм розвивається в різних країнах як складне економічне та 

соціально-культурне явище, що ґрунтується на багатих традиціях туризму 

кожного регіону, що дає людині можливість відновити фізичні та психологічні 

сили. Також, Тенова З. Ю., Тхагужокова З. А вказують, що розвиток туризму 

сприятливо впливає на відродження народних промислів, традицій та 

фольклору [2]. Тому, на мій погляд, туризм є однією з провідних сфер для 

забезпечення економічного добробуту, культурного різноманіття та збереження 

традицій. 

Також, туризм впливає на створення робочих місць, збільшення доходів, 

що призводить до підвищення рівня життя, перебудову соціальної структури на 

сучасній основі, зростання попиту на сільськогосподарську продукцію, 

розширення виробництва виробів народних промислів тощо [2]. За даними 

Всесвітньої туристичної організації на туризм припадає 10% світового ВВП. 

Його частка у світовому експорті становить 7%, а в експорті послуг досягає 

30%. 

Жукович І. А. вказує, що туризм забезпечує майже 5% усіх податкових 

надходжень [3]. Отже, у багатьох країнах туризм входить у трійку найбільших 

галузей країни, швидко розвивається та відіграє важливе соціально-економічне 

значення. Відповідно, і для України туризм становить стратегічно важливу 

сферу діяльності. 

Проте, як наслідок, відбувається процес комерціалізації культурної 

спадщини - перетворення культурної спадщини в товар, при якому культурні 

об'єкти та явища оцінюються за ринковими категоріями, лише за їх міновою 

вартістю, рентабельністю, конкурентоспроможністю на ринку. Це може 

призвести до знецінення культурної спадщини, її комерціалізації. Тому, вкрай  

необхідно зберігати баланс у розвитку туризму. 
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Таким чином, у сучасному світі туризм є багатогранним явищем, тісно 

пов‘язаним з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, 

культурою, спортом, іншими науками та сферами життя. 

Законодавство України про туризм складається з національного та 

міжнародного законодавства. Відповідно, туризм регулюється Конституцією 

України, Законом України «Про туризм» № 324 від 15 вересня 1995 року та 

положеннями: Указом Президента України від 02 березня 2001 року «Про 

підтримку розвитку туризму в Україні» та декрету від 14 грудня 2001 року 

«Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері 

туризму», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів 

щодо розвитку зовнішнього та вітчизняного туризму» від 27 червня 2003 року 

№ 390, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Основним джерелом правового регулювання туризму в Україні є Закон 

України «Про туризм», що визначає правові, організаційні та соціально-

економічні засади державної політики України в сфері туризму. 

Майнові відносини у сфері туризму, засновані на рівноправності, 

самостійності волі та родової самостійності його учасників, регулюються 

Цивільним та Господарським кодексами України. Основою правового 

регулювання у сфері страхування туризму є Загальний закон України «Про 

страхування». Таким чином, ми можемо говорити про складність та 

системність українського законодавства в даній сфері. 

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року. Цей документ має на меті створити умови для 

прискореного розвитку туризму та курортів, вивести на світовий ринок 

високоефективний інтегрований сектор. Реалізація стратегії передбачається за 

такими напрямами, зокрема: забезпечення безпеки туристів та захист їх прав і 

законних інтересів, імплементація законодавства Європейського Союзу у сфері 

туризму, забезпечення комплексного розвитку, зокрема шляхом створення 
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сприятливих умов залучення інвестицій у інфраструктуру туризму: туризм, 

навчання та промоція іміджу України як привабливої країни для туризму. 

Вважаю, що це може сприяти розвитку туристичної сфери, становленню 

України як туристичної галузі та вдосконаленню інфраструктури. 

Значення туризму підкреслюється ще й тим, що на міжнародному рівні 

відіграють значення такі міжнародні договори як Манільська декларація про 

світовий туризм прийнята 27 вересня - 10 жовтня 1980 року, Гаазька декларація 

про туризм прийнята 14 квітня 1989 року, Міжнародна конвенція готелів про 

власників та туристичних агентів від 15 червня 1979 року та інші. Ці 

міжнародні документи мають обов‘язковий характер, адже затверджені 

Верховною Радою України. 

 На рівні Європейського Співтовариства діють Директива «Про подорожі, 

відпустки та всі поїздки» від 13 червня 1990 року № 90/314 / ЄЕС та Директива 

«Про типовий контракт, який підписує туристична агенція з клієнтом» від 13 

травня 1995 року № 90/314 / ЄС [4], безпосередньо пов'язана з регулюванням 

відносин у сфері туризму. Вище названі директиви також мають значення для 

розвитку туризму в Україні, адже вона має на меті вступити до Європейського 

Союзу, і таким чином може опиратись на дані директиви при прийнятті 

законодавчих актів, які стосуються регулювання туристичної діяльності в 

Україні. 

Відповідно, ці документи відіграють значну роль для забезпечення базису 

нормативно-правового регулювання туристичної діяльності. Значимим 

фактором для забезпечення ефективного правового регулювання є створення 

системи законодавчого регулювання засад та тенденцій в цій сфері. 

Зважаючи на актуальність та нагальність даної теми, питання розвитку 

туризму неодноразово порушувалося в різних стратегічних документах 

розвитку, прийнятих як на національному, так і на місцевому рівнях. В даний 

час індустрія туризму визначає рекламу, персональні продажі, стимулювання 

збуту та просування як ефективні засоби стимулювання попиту. 
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Серед основних питань сучасного туризму відзначимо гостру необхідність 

створення системи взаємодії органів влади на національному і міжнародному 

рівні, інноваторів, інвесторів, громадськості, бізнесу. Важливою проблемою є 

структурна перебудова української економіки: посилення ролі регіонів в 

економічному житті країни, активізація інвестиційної діяльності на 

регіональному рівні. Надаючи перевагу економічному розвитку регіонів 

шляхом державного стимулювання та приватних інвестицій, може бути 

збільшена привабливість самого регіону, а саме інфраструктури та гостинної 

індустрії, а також конкретних туристичних об‘єктів. Також необхідними є 

включення та розвиток інноваційного потенціалу туристичної сфери.  

Особливе значення має цілісний підхід до туризму, який являє собою 

збалансовану систему взаємодії та розвитку необхідних заходів. Одним із 

шляхів вирішення проблеми є використання сучасних інформаційних 

технологій. Сьогодні національна туристична галузь потребує використання 

сучасних методів менеджменту та цифровізації, які дозволяють їй розвиватися 

на світовому туристичному ринку. Практичні заходи щодо виконання цих 

завдань також включають наповнення та оновлення туристичного сайту, 

оновлення інформації на сторінці соціальної мережі «Facebook», «Instagram», 

«Tik-Tok», інших соціальних мережах, а також на каналі «Youtube».  

Крім того, інноваційний шлях розвитку економіки сьогодні є пріоритетним 

для всіх країн і регіонів, а економічний розвиток в сучасних умовах 

характеризується зростанням ролі науково-технічного прогресу. Системні зміни 

суспільного виробництва визначаються умовами постіндустріальної економіки, 

а тенденції динаміки сучасної світової економічної системи визначаються 

особливостями становлення економіки, орієнтованої на обслуговування [5].  

Крім того, для залучення відвідувачів і представників бізнесу 

використовуються креативні інструменти. Одним із таких інструментів є 

налагодження конструктивного діалогу з цільовою аудиторією. 

Також інноваційним шляхом є розвиток бренд-менеджменту. Спільний 

бренд-менеджмент транскордонного туризму дає можливість ефективно 
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закріпити конкурентні переваги в багатьох сферах. Бренд-менеджмент у таких 

сферах передбачає поєднання загального туризму за допомогою впізнаваного 

туристичного бренду [6]. Відповідно, важливо залучати креативні інструменти 

та маркетингові технології. Для спільного ефективного бренд-менеджменту в 

транскордонних туристичних напрямах необхідно досягти синергії 

туристичних напрямків. 

Більш того, на мій погляд, важливим є залучення інвестиційних 

можливостей для розвитку регіонів, покращення сервісу та вдосконалення 

туристичних систем.  

За даними Світової організації торгівлі у сфері туризму, інновації 

розвиваються у трьох напрямках: 

 впровадження в систему та структуру управління інновацій, пов'язаних з 

розвитком бізнесу та туризму, включаючи реорганізацію, консолідацію, 

придбання конкурентів; кадрова політика (оновлення кадрів, підвищення 

кваліфікації); раціональна господарсько-фінансова діяльність (запровадження 

сучасних форм бухгалтерського обліку); 

 маркетингові інновації, які покривають потреби цільових споживачів і в 

даний момент приваблюють покупців поза межами досяжності; 

 періодичні інновації, спрямовані на модифікацію споживчих 

властивостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку як 

ексклюзивності, що забезпечує підвищену конкурентну перевагу [5]. Таким 

чином, розвивати туризм в Україні можна шляхом запозичення іноземних 

інновацій, залучення висококваліфікованих кадрів, міжнародних експертів, 

також рекламування туристичних атракцій для внутрішнього та іноземного 

споживача і використання української культури та природи для приваблення 

туристів. 

Складність і трансформованість інновацій впливає на сутність туристичної 

галузі, тому вони потребують науково обґрунтованої організації та управління 

[7]. 
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Одним із майбутніх пріоритетів туризму є зелений туризм або екологічний 

туризм, що стає все більш актуальним і затребуваним в світі відповідно до 

міжнародних стандартів і тенденцій. Екологічні виклики та проблема зміни 

клімату зумовили зростання цікавості та розвитку зеленого туризму. В умовах 

урбанізації та постійного стресу серед населення все більше зростає попит на 

зелений туризм.  

Під екотуризмом розуміють вид активного відпочинку на природніх 

заповідних територіях, де поряд з науково-освітньою, культурно-

просвітницькою та спортивно-оздоровчою функцією акцентується увага на 

зв‘язках природного та соціального середовища, впливу антропогенного тиску 

на довкілля. Відповідно, формуються навички гармонійних стосунків природи і 

людини.  

Головний критерій екотуризму – це те, що він відбувається в природному 

середовищі, тобто це екологічний туризм. Його суть полягає в орієнтації не 

лише на вид рекреаційної діяльності, а й на характер впливу туризму на 

навколишнє середовище та ступінь відповідальності туристів та організаторів 

за охорону навколишнього середовища. Об‘єктами екотуризму можуть бути 

пам‘ятки природи та культури, природні та природно-техногенні ландшафти, де 

традиційна культура є невід‘ємною частиною навколишнього середовища. 

Екзотичні рослини або біоценози, такі як квітучі тропічні ліси, літня тундра 

також можуть стати об'єктами екотуризму. Однак найчастіше туристів 

приваблюють унікальні ландшафти. 

 Відповідно, зелений туризм може незабаром отримати нові економічні 

позиції та конкурувати зі звичайним туризмом. Екологічний туризм вважається 

прикладом сталого туризму, оскільки він реалізує основні принципи та 

концепції сталого розвитку, у тому числі «збалансоване» природокористування, 

яке не призводить до деградації ресурсів, але сприяє відновленню та охороні 

довкілля. 

Таким чином, екотуризм — це стійкий туризм на основі природи, який 

відповідає Цілям сталого розвитку Організації Об‘єднаних Націй у 2015 році з 
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перспективою 2030 року [7]. Екологічний туризм має значний вплив на 

розвиток сільської місцевості та її жителів, а саме при залученні селян до 

туристичної діяльності знижується рівень безробіття, підвищується їхній дохід 

та добробут шляхом виготовлення та продажу товарів і послуг, що надаються 

ними. Наприклад, продаж місцевих сувенірів або смачна їжа за особливим 

рецептом, чи ті ж самі екскурсійні маршрути, музеї-садиби, ознайомлення 

туристів з місцевими обрядами та традиціями. 

Економічна функція екотуризму здійснюється у розвитку сільської 

місцевості, зниженні безробіття в сільській місцевості, підвищенні доходів і 

добробуту сільського населення шляхом подальшого залучення в оборот 

економічної вартості сільськогосподарської продукції, що стала товаром [6]. 

Завдяки зеленому туризму можна значно збільшити кількість туристів та 

створити більш ефективну та стійку логістичну систему.  

В умовах пандемії коронавірусу Covid -19 виникла потреба в перегляді 

основних питань та перспектив розвитку туристичної галузі. Зріс попит на 

онлайн туризм, а також підвищився рівень внутрішнього туризму через 

транскордонні обмеження. 

В останні роки важливого значення набули заходи підтримки туристичної 

діяльності в умовах карантину. Інформаційний лист № 18 Державної 

податкової служби про державну підтримку у сфері культури, креативних 

індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з обмежувальними 

заходами, пов'язаними з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 відповідно 

до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України про 

державну підтримку культури, туризму та творчих галузей» від 4 листопада 

2020 року № 962. Цей закон запроваджує податкові пільги для підтримки 

культури, творчих галузей, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з 

обмежувальними заходами, пов'язаними з поширенням коронавірусу COVID-

19. Це значно підтримує збереження та розвиток туристичного бізнесу в 

сучасних умовах. 
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Світовий досвід показує, що країни не можуть подолати економічну кризу 

без залучення та ефективного використання іноземних інвестицій, оскільки 

інвестиції сприяють формуванню не лише внутрішніх інвестиційних ринків, а й 

ринків товарів і послуг.  

Висновки. За останні роки туризм визнаний одним із найперспективніших 

як на міжнародному, так і на національному рівні. Справжньою знахідкою для 

туризму є можливість використовувати зелений туризм, який сьогодні дуже 

популярний у Європі.  

Інноваційний процес у туризмі досить специфічний. З одного боку, це 

визначається необхідністю належного управління та слідування за туристичним 

ринком та задоволеністю клієнтів. З іншого боку, вирішується спільними 

рішеннями туристичних організацій, промисловості регіону, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій і споживачами послуг. Тільки така 

взаємодія всіх елементів (суб‘єктів та об‘єктів) інноваційного процесу може 

призвести до значного синергетичного ефекту, що виражається у зростанні та 

розвитку міжнародного туризму. 
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Проведено теоретико-методологічні дослідження сутності впливу 

зовнішнього середовища на діяльність туристичного підприємства . Дана 

характеристика зовнішнього середовища, визначено сутність його складових. 

А також досліджено вплив на діяльність туристичних підприємств 

демографічних показників. 

Ключові слова:  зовнішнє середовище, макрооточення, демографічні показники, 

туристичне підприємство.  

На початку третього тисячоліття туризм перетворився на потужне 

глобальне соціально-економічне і політичне явище, яке значною мірою впливає 

на світовий устрій та політику ряду держав і регіонів. Ця галузь економіки 

стала однією з найприбутковіших видів бізнесу в світі, яку можна порівняти за 

ефективністю інвестиційних вкладень з нафтогазовидобувної промисловістю і 

автомобілебудуванням. 

https://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/4_2_89-99.pdf
https://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/4_2_89-99.pdf
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У системі туризму тісно переплетені інтереси економіки і культури, 

безпеки та міжнародних відносин, екології та зайнятості населення, готельного 

бізнесу і транспортних організацій. Розвиток туризму має велике значення як 

для держави в цілому, так і для окремої особистості зокрема [1]. 

Постановка проблеми. Будь-яка організація, в тому числі і туристичне 

підприємство, знаходиться і функціонує в рамках зовнішнього і внутрішнього 

середовищ. Вони зумовлюють успішність функціонування компанії, 

накладають певні обмеження на операційні дії і в якійсь мірі, кожна дія 

компанії можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його 

здійснення. 

Мета статті – охарактеризувати та проаналізувати складові фактори та 

зовнішнього середовища туристичного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетинг в туризмі і зокрема 

аналіз зовнішнього середовища у своїх працях розглядали Бондаренко Г., 

Летуновська Н., Мальська М., Тимошенко З. та ін. Проте проблемні аспекти, 

пов'язані з дослідженням зовнішнього середовища туристичного підприємства, 

потребують подальшого до слідження. 

Виклад основного матеріалу. Зовнішнє середовище розглядається як 

сукупність двох відносно самостійних підсистем: 

1) макрооточення; 

2) безпосередньо оточення. 

Макрооточення (макросередовище) створює загальні умови середовища 

перебування туристичного підприємства. У більшості випадків 

макросередовище не носить специфічного характеру по відношенню до окремо 

взятої фірми. Однак кожна з них відчуває на собі її вплив і не може керувати 

нею [1]. 

Сприятливий зовнішній фон для розвитку туризму формує зростання 

регіональної економіки, зайнятості та платоспроможного попиту, а 

обмеженнями стають низький рівень розвитку споживчого ринку та незначна 

частка сфери платних послуг у валовому регіонально му продукті.  
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Факторами, що погіршують інвестиційний клімат в країні, є недостатній 

рівень розвитку фінансової інфра структури, а також висока частка тіньового 

сектора в економіці, що створює умови для недобросовісної кон куренції [3].  

У перспективі значущим обмеженням розвитку ту ристичнорекреаційного 

комплексу може стати неста ча висококваліфікованих кадрів як управлінських, 

так і різних фахівців сфери послуг.  

Можна прогнозувати також підвищення значущості фактора глобалізації 

та регіональної економічної інтег рації у розвитку туризму.  

У числі соціокультурних чинників виділені:  

1) рівень розвитку людського капіталу;  

2) показники рівня життя;  

3) демографічні чинники [3]. 

Вивчення демографічних чинників макросередовища займає важливе місце 

при аналізі ринкових можливостей туристичного підприємства. Маркетинг 

повинен розглядати питання, що стосуються чисельності населення, 

розміщення його по окремих країнах та регіонах, вікової структури з 

виділенням працездатного населення, учнів та пенсіонерів. Так, ринок туризму 

для людей похилого віку є в даний час найбільш швидкозростаючим. 

Демографічні зміни зачіпають і родини. Для кожної групи населення, 

класифікованої з того чи іншого демографічною ознакою, потрібно мати «свій» 

туристичний продукт. У кожної такої групи свій бюджет, що також має 

вивчатися фахівцями із маркетингу [2]. 

 До групи демографічних чинників відноситься і урбанізація, тобто 

збільшення частки міського населення. Вона є однією з основних передумов 

розвитку масових туризму, тому що ступінь виїзду населення в туристичні 

поїздки прямо пропорційна ступеню урбанізації. У межах однієї країни в містах 

ступінь туристичної активності значно вище, ніж у сільській місцевості. 

Причому чим більше місто, тим більше число його жителів виїжджає в 

туристичні поїздки. Це пояснюється, перш за все, тим, що основною 

передумовою розвитку масових форм туризму в другій половині 20 ст. 
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з‘явилася потреба у відпочинку (пов‘язана зі зміною обстановки з подорожжю), 

викликана перевантаженнями і нервовим напруженням, які тим вище, чим 

більше місто. До того ж на рішення про виїзд в пізнавальні туристичні поїздки 

впливає загальний більш високий культурний і освітній рівень містечок 

населення [2]. 

Зібравши дані про тенденції в демографічних процесах, можна 

проаналізувати можливий їх вплив на діяльність туристичної фірми, визначити 

напрями докладання основних зусиль і прогнозувати результати майбутньої 

роботи. 

Економічні чинники не менше важливі, ніж демографічні. Мало знати, 

скільки у фірми потенційних клієнтів. Важливо визначити, скільки і які послуги 

вони захочуть придбати. На платоспроможний процес населення впливає 

багато факторів, серед яких рівень економічного розвитку самої країни, і розмір 

заробітної плати, і інфляція, і безробіття. Необхідно враховувати високу 

залежність попиту на туристичні послуги від рівня доходу. 

Важливо також знати структуру розподілу доходів між різними групами 

населення. Нерівномірність такого розподілу – цілком закономірне явище. 

Тому при виборі для обслуговування певного сегмента ринку фірма повинна 

виходити з матеріального становища своїх потенційних клієнтів [1]. 

Природні чинники не можуть не впливати на діяльність туристичного 

підприємства, тим більше що питання раціонального використання природних 

ресурсів, охорони навколишнього середовища переходять в розряд глобальних. 

Крім того, природні фактори (клімат, топографія, флора і фауна) – 

найважливіший елемент спонукання клієнтів до здійснення подорожі та 

залучення туристів у той чи інший регіон або країну. Так, наприклад, природні 

ресурси регіону Кавказьких Мінеральних Вод дозволяють залучати туристів не 

тільки в літній період, що значною мірою могло б позитивно позначитися на 

розвитку регіону. Так як природокористування все більше підпадає під 

контроль держави, то фірми у своїй маркетинговій діяльності повинні 

враховувати цей аспект [20]. 
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Маркетинг туристичного підприємства знаходиться під впливом 

соціально-культурних чинників. Найбільшою силою володіють усталені норми, 

прийняті в суспільстві, системи соціальних правил, духовних цінностей, 

відносин людей до природи, праці, між собою і до самих себе. Знання 

соціально-культурних факторів дуже важливо, так як вони впливають як на 

інші елементи макросередовища, так і на внутрішнє середовище підприємства 

(наприклад, ставлення співробітників до роботи).[5] 

Аналіз науково-технічних чинників дозволяє своєчасно побачити ті 

можливості, розвиток яких відкриває для виробництва нових видів послуг, їх 

збуту і вдосконалення обслуговування клієнтів.  

Науково-технічний прогрес несе в собі величезні можливості і не менш 

серйозну загрозу для фірми. Будь-які нововведення загрожують витісненням, 

застарілими технологіями і методам роботи, що чревате самими неприємними 

наслідками, якщо не проявити належної уваги до дослідження факторів 

науково-технічного характеру. Крім того, фірма повинна визначити для себе, 

які з зовнішніх факторів мають на її функціонування найбільш істотний вплив 

[4]. 

Таким чином, туристичне підприємство на ринку діє не відокремлено, а в 

оточенні і під впливом різноманітних сил, які складають зовнішнє середовище 

маркетингу. Відносини, що складаються між суб‘єктами середовища і фірмою, 

різноманітні і за характером впливу на них з боку фірми вони можуть бути 

контрольованими і неконтрольованими. Завдання підприємства зводиться до 

зниження до мінімуму неконтрольованих факторів зовнішнього середовища і 

вишуковування можливостей опосередкованого впливу на них. 

Здебільшого макросередовище не має специфічного впливу на окремо 

взяте підприємство, але ступінь впливовості на окремі підприємства різний, що 

обумовлюється відмінностями як у сферах діяльності, так і внутрішньому стані 

(потенціалі) підприємств. 

Варто зауважити, що при стратегічному плануванні економічної діяльності 

туристичних бізнесодиниць на національному та регіональному рівнях слід 
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звернути увагу на підвищення значущості таких факторів зовнішнього 

середовища як розвиток міжнародного партнерства, податкові пільги для ФОП 

в туристичній галузі, зміни в структурі населення. Таким чином, в ході 

дослідження нами виявлено резерв для підвищення конкурентоспроможності 

туристичних підприємств України на галузевому ринку на підставі врахування 

додаткових факторів їхнього зовнішнього середовища. Результати дослідження, 

наведеного в даній статті, створюють підґрунтя для подальшого дослідження 

зовнішнього мікросередовища туристичних підприємств на локальному, 

регіональному та загальнодержавному рівні як в ретроспективному, так і в 

перспективному розрізі в кризових умовах [3]. 

Необхідність дослідження проблеми взаємодії підприємства і зовнішнього 

середовища обумовлена формуванням нової концепції управління 

підприємством як відкритої системи, внутрішня стабільність якої залежить від 

умов зовнішнього середовища. Навіть, якщо в самому підприємстві не 

відбувається ніяких змін, постійні зміни навколишнього середовища чинять 

суттєвий вплив на результати його діяльності. Це викликає необхідність 

проведення постійного моніторингу стану зовнішнього середовища 

підприємства, який розглядається як невід‘ємна складова частина стратегічного 

планування. 
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 З ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА 

У статті досліджено можливі шляхи удосконалення технології виробництва 

хліба з житньо-пшеничного борошна, визначено технологічні особливості 

виробництва хліба з використанням різноманітних функціональних 

інгредієнтів,охарактеризовано показники якості житньо-пшеничного хліба з 

відповідними добавками, обґрунтовано доцільність удосконалення технології. 

Ключові слова: технологія, хліб, борошно, удосконалення, прянощі, 

концентрати, закваски, показники, властивості, якість. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В сьогоднішніх умовах житньо-пшеничний хліб 

користується великим попитом у населення. Вживання такого хліба позитивно 

впливає на обмін речовин в організмі, допомагає попередити низку 

захворювань, його доцільно використовувати у дієтичному харчуванні. Проте,  

через особливості білково-протеїназного та вуглеводноамілазного комплексів 

житнього борошна технологія виготовлення хліба з ним тривала й складна. Для 

регулювання якості хліба за прискореної технології застосовують різні 

технологічні прийоми, використовують підкислювачі, ферментні препарати, 

мінеральні солі, регулюють технологічні параметри тощо. Всі прийоми 

направлені на скорочення часу приготування виробів, що є актуальним, 

особливо для закладів ресторанного господарства [3]. 

Хліб житньо-пшеничний є продуктом повсякденного харчування, тому 

надання йому функціональних властивостей має велике соціальне значення. Це 

досягається використанням функціональних інгредієнтів, які підсилюють 

фізіологічні функції організму, зміцнюють його імунну систему. Головну роль 

у створенні функціонального продукту відіграє технологія та інгредієнти, 
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якими збагачують житньо-пшеничний хліб. Одним із перспективних шляхів 

вирішення цієї проблеми є включення у рецептури хліба сумішей прянощів. 

Хімічний склад суміші прянощів дає підстави розглядати доцільність їх 

використання як ефективних збагачувачів, як засіб покращення 

біотехнологічних властивостей хлібопекарських дріжджів, оскільки мінеральні 

речовини регулюють осмотичний тиск, впливають на проникливість оболонки 

дріжджів, разом з вітамінами активують ферменти, що беруть участь у 

метаболізмі та спиртовому бродінні [5]. 

Використання тонкодиспергованих концентратів харчових волокон із яблук, 

вівса, буряка для створення функціональних хлібобулочних виробів має вищу 

порівняно з пшеничними висівками фізіологічну ефективність. Тому виникає 

необхідність подальших наукових досліджень у цьому напрямку.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження можливих шляхів 

удосконалення технології виробництва хліба з житньо-пшеничного борошна, 

визначення та обгрунтування технологічних особливостей виробництва хліба з 

використанням різноманітних функціональних інгредієнтів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні 

основи удосконалення виробництва хліба з житньо-пшеничного борошна 

викладено у роботах Дробот В., Ростовського В., Новікової О., Доценко В., 

Арсеньєвої Л., Борисенко О., Денисової Н.  та багатьох інших дослідників. 

У роботах Доценко В., Арсеньєвої Л., Борисенко О. науково обґрунтовано 

доцільність використання тонкодиспергованих концентратів харчових волокон 

із яблук, вівса, буряка для створення функціональних хлібобулочних виробів та 

доведено вищу порівняно з пшеничними висівками фізіологічну ефективність 

використання запропонованих нових видів сировини. 

Денисовою Н.М. розроблено технологію виготовлення житньо-

пшеничного хліба на заквасках спонтанного бродіння зі збродженого яблучного 

соку, що дозволяє поліпшити харчову цінність та мінерально-вітамінний склад 

продукту. 
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Незважаючи на досить багатогранні дослідження проблеми удосконалення 

технології житньо-пшеничного хліба, вона на даний час є недостатньо 

вивченою та потребує подальших наукових пошуків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Житньо-пшеничний хліб в 

Україні виготовляється відповідно до  ДСТУ-П 4583:2006 «Хліб із житнього та 

суміші житнього і пшеничного борошна» та за окремими ТУУ, розробленими 

підприємствами галузі. Завдання підвищення харчової цінності і формування 

асортименту хліба і хлібобулочних виробів вирішується за такими напрямками: 

1. Раціональне використання всіх харчових речовин зерна. 

2. Збагачення за допомогою добавок традиційних видів білкової сировини 

тваринного і рослинного походження [3]. 

Відповідно до першого напряму, який набув поширення за кордоном, 

розроблено технологію виробництва хліба із тонкодиспергованого цілого зерна. 

Такий хліб характеризується підвищеним на 2,5-3,0% вмістом мінеральних 

елементів (Са, М, Р), у 2-3 рази збільшеним вмістом вітамінів (тіаміну, 

рибофлавіну, ніацину), кращою засвоюваністю. 

Встановлено, що після додаткового помелу корисні речовини стають 

доступними для засвоєння. 

Хімічний склад хліба із житньо-пшеничного борошна із додаванням 

тонкодиспергованих висівок свідчить про значне збільшення в новому продукті 

всіх життєво необхідних для людини речовин: білка – на 16%, вітамінів групи В 

і С – приблизно на 65%, мінеральних речовин – заліза, фосфору і калію – у 2,0-

2,5 рази, клітковини – у 10 разів [5]. 

У Литві виробляється хліб «Ругялис» із суміші борошна житнього 

обойного і дробленого зерна. 

Другий напрям реалізується через використання в основному молочних 

продуктів: молока натурального і сухого, молочної сироватки та її 

концентрованих білкових продуктів – казеїнатів (хліб житній, хліб польський, 

булка діабетична з молочним білком, булочка молочна та інші). 

У хлібопекарському виробництві найбільшого застосування набула 
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сироватка. При її додаванні підвищується харчова цінність, покращується 

колір, аромат виробів, вони повільно черствіють, збільшується їх пористість і 

питома вага. Крім того, сироватка, завдяки вмісту в ній кислот попереджає 

появу картопляної хвороби. Особливо ефективне застосовування сироватки при 

прискореному способі приготування тіста із пшеничного борошна [4]. 

Перспективною білковою добавкою для хлібопечення може бути суха 

білкова суміш (СБС), до складу якої входить білок, збалансованого за 

амінокислотним складом. СБС отримують із освітленої крові забійних тварин і 

сухого знежиреного молока. 

Для виробництва хліба використовують білкові збагачувачі рослинного 

походження із сої, соняшника, а також пшеничні висівки, зародки злакових 

рослин (хліб молочно-висівковий, хліб житній, діабетичний) [2]. 

Фізико-хімічні показники виробів хліба із різних видів борошна 

установлюють у межах норм, вказаних  у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники хліба 

 

Назва показника 

Норма для виробів 

із борошна житнього із суміші борошна 

житнього та 

пшеничного 
обойного обдирног о сіяного 

Вологість м‘якушки, %, 

не більше ніж 

46,0-53,0 46,0-51,0      43,0 41,0-53,0 

Кислотність м‘якушки,     град, 

не більше ніж 

8,0-13,0 8,0-12,0 7,0-11,0 5,0-12,0 

Пористість м‘якушки %, не 

менше ніж 

44,0 44,0 50,0 46,0 

Масова частка цукру в 

перерахунку на суху 

речовину % 

Відповідно до установленого вмісту згідно з 

рецептурою з 

допустимим 

відхилом  ± 1,0 

Масова 

частка цукру 

в 

перерахунку на суху 

речовину % 

Відповідно до установленого вмісту згідно з 

рецептурою з 

допустимим 

відхилом  ± 1,0 

Масова частка цукру 

в перерахунку на 

суху речовину % 

Масова частка жиру в 

перерахунку на суху 

речовину % 

Відповідно до установленого вмісту згідно з 

рецептурою з 

допустимим 

відхилом ± 0,5 

Масова частка 

жиру в 

перерахунку на суху 

речовину % 

Відповідно до установленого вмісту згідно з 

рецептурою з 

допустимим 

відхилом ± 0,5 

Масова частка жиру 

в перерахунку на 

суху речовину % 

 

Пшеничні висівки, порівняно з борошном, є недостатнім джерелом 

білкових і мінеральних речовин та вітамінів. Білки висівок більше повноцінні за 

своїм амінокислотним складом. 
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Для виготовлення деяких хлібобулочних виробів з нетрадиційних видів 

сировини використовують борошно із вівса, кукурудзи та ячменю разом з 

поліпшувачами. Це дає змогу зменшити калорійність виробів і заощадити 

частину борошна [2]. 

Додавання в тісто кукурудзяного і вівсяного борошна підвищує в 

хлібобулочних виробах вміст баластних речовин – заліза, вітамінів, незамінних 

амінокислот. Оскільки ці види борошна характеризуються низькими 

хлібопекарськими властивостями і надають виробам специфічного запаху та 

смаку, то їх використовують обмежено. Вівсяне борошно додають до виробів, 

які мають профілактичне і лікувальне призначення. Для поліпшення якості і 

зниження вартості пшеничного борошна використовують як добавку 

клейстеризоване кукурудзяне борошно. 

Вивчається можливість використання борошна із проса. Розроблено 

оригінальний спосіб виробництва «просяного хліба». 

Досліджена доцільність використання суміші люпинового та пшеничного 

борошна. Добавка 9% люпинового борошна дає змогу підвищити вміст білка, 

поліпшити амінокислотний баланс хліба і надати йому золотистого кольору. 

Для виготовлення хлібобулочних виробів із пшеничного, житнього 

борошна, а також їх суміші для здобних виробів запропоновано нову білкову 

добавку СБПс – сухий білковий препарат сочевиці [5]. 

До плодово-ягідних видів нетрадиційної сировини належать соки, пюре, 

цукати, повидло. Вони збагачують вироби цукрами, органічними кислотами, 

вітамінами, мінеральними речовинами. Хлібобулочні вироби з додаванням 

плодово-ягідних видів сировини мають більшу пористість, приємний колір, 

кислуватий смак, кращий аромат. Вони повільніше черствіють, більш стійкі до 

пліснявіння і картопляної хвороби [2]. 

Вітчизняна хлібопекарська промисловість пропонує використовувати в 

хлібопеченні натуральний виноградний сік (НВС) і концентрований 

виноградний сік (КВС). Ці добавки інтенсифікують процес бродіння в тісті, 

виготовленому безопарним способом. 
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Вироби з додаванням соку відрізняються більш високими пружно-

еластичними властивостями м'якушки, мають яскраво виражені ароматичні і 

смакові властивості. Такий хліб повільніше черствіє. Розроблено рецептуру 

булочки виноградної. Розробляються нові сорти з використанням НВС, 

порошку із виноградних вичавок, білкового концентрату з насіння винограду 

[2]. 

Вироби, до складу яких входять продукти із яблук, відрізняються хорошим 

об'ємом, тонкостінною пористістю, приємним ароматом. Вони краще 

зберігають свіжість, менш схильні до пліснявіння і картопляної хвороби. 

Біологічну цінність хлібобулочних виробів підвищують пюре з моркви 

(сирої і вареної), з вареної капусти і варених буряків, розмелене насіння 

томатів, порошок з їх насіння, борошно і крупа з вареної картоплі. 

Додавання 5% морквяного пюре до маси борошна при замішуванні тіста 

значно поліпшує якість хлібобулочних виробів, збагачує їх каротином і 

дозволяє використовувати борошно зі зниженими хлібопекарськими 

властивостями. 

Використання розмеленого насіння томатів у кількості 10% від маси 

борошна підвищує поживну цінність хліба, збільшує вміст азотистих речовин, 

лізину і ліпідів, покращує структуру та якість м'якушки, запобігає черствінню. 

Досліджено також вплив добавок пюре із капусти і буряка на якість 

виробів із дріжджового тіста. Пюре із капусти та буряка вносили при 

замішуванні тіста в кількості 5% до маси борошна [3]. 

Використання овочевих добавок дозволяє поліпшити якість виробів, а саме 

поліпшити органолептичні показники: стає більш рівно-мірною і тонкостінною 

пористість, більш еластичною та ніжною м'якушка, гладкою й рум'яною 

скоринка, а також збільшується об'єм виробів. 

В Японії із відходів кави одержують кавовий порошок, який 

використовують як добавку в хлібопеченні. Порошок з кави не має аромату, 

смаку, сприяє зберіганню свіжості продуктів. 
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Новим впровадженням в хлібопеченні є використання солодових 

екстрактів, до складу яких входять полісол та ячмінно-солодовий екстракт 

лактосол. Хліб із солодовими екстрактами має більш інтенсивний золотисто-

коричневий колір скоринки, добре розвинуту пористість м'якушки, приємний 

аромат і хороший смак. Перспективною сировиною для виготовлення 

хлібобулочних виробів є побічні продукти масложирової промисловості 

(фосфатидні концентрати, білкові ізоляти, білкове борошно) [1]. 

Ці добавки підвищують біологічну цінність виробів, поліпшують аромат, 

пористість, еластичність м'якушки, сповільнюють процес черствіння. 

При створенні продуктів харчування останнім часом звертається велика 

увага на те, щоб продукти мали імуномоделюючі, стимулюючі, 

радіопротекторні, антистресові, адаптогенні та інші властивості, тобто були 

фізіологічно функціональними. Адже саме вони містять у своєму складі 

інгредієнти (макро- та мікронутрієнти), яким властиве певне функціональне 

призначення. Такими продуктами можуть слугувати прянощі [3]. 

Прянощі – це висушені мелені (подрібнені) або цілі частини пряно-

ароматичних рослин, які додаються в їжу в невеликих кількостях для 

поліпшення її смакових та ароматичних властивостей. Покращуючи смакові і 

ароматичні властивості їжі, прянощі активізують виділення травних соків і тим 

самим сприяють кращому засвоєнню їжі в організмі. Особливе значення має 

використання прянощів при малих фізичних та м‘язових навантаженнях, під 

впливом смакових речовин відбувається активізація і нормалізація усіх частин 

травної системи. 

За рахунок внесення суміші прянощів час бродіння закваски скорочується; 

даний спосіб виробництва не потребує технічного переоснащення виробничої 

лінії; сировина, яка вноситься в розроблену рецептуру не є дороговартісною; 

зміна рецептури не значно впливає на грошову вартість виробництва, оскільки 

для збагачення використовують лише 5 % прянощів до маси борошна у 

співвідношенні кріп : пажитник = 1:1; запропонований спосіб внесення 

функціональних інгредієнтів не потребує додаткових технологічних операцій з 

підготовки сировини до виробництва; дозволяє використовувати працю 



126 

персоналу без додаткової підготовки; при внесенні прянощів хліб набуває не 

специфічного, досить приємного смаку та аромату, які поліпшують функції 

шлунково-кишкового тракту, сприяють кращому засвоєнню їжі [5].Висновки. 

Отже, у статті проаналізовано можливі шляхи удосконалення технології 

виробництва хліба з житньо-пшеничного борошна, визначення та 

обгрунтування технологічних особливостей виробництва хліба з 

використанням різноманітних функціональних інгредієнтів, солодових 

продуктів, прянощів, використання молочних продуктів: молока натурального і 

сухого, молочної сироватки та її концентрованих білкових продуктів, що дає 

можливість підвищити харчову цінність та отримати високі смакові якості 

хліба, розширити існуючий асортимент хлібобулочних виробів сучасного 

ринку.  
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Анотація. Дана стаття присвячена вивченню сутності поняття «національна 

кухня» в сучасному контексті розвитку гастрономічної культури. Також 

визначено значення розвитку національних кухонь в сфері ресторанного бізнесу. 

Проведена порівняльна характеристика таких понять як: «народна кухня», 
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культурні традиції, ресторанний бізнес. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Останнім часом в сфері ресторанного бізнесу все 

більшого значення набуває розвиток концептуальних закладів ресторанного 

господарства із національними кухнями. Заклади ресторанного господарства із 

концепціями національних кухонь є атмосферними та відображають культурні 

та гастрономічні традиції,що передаються із покоління в покоління.  

Більшість дослідників зазначають, що національна кухня є однією із 

складових національної культури, що ґрунтується на етнічних та соціально-

культурних цінностях будь-якого суспільства. В сучасних умовах 

глобалізаційних перетворень національна кухня досліджується як важлива 

складова гастрокультурної спадщини та відіграє важливу роль у формуванні 

культурних цінностей країн. 

Важливість дослідження теоретичних аспектів становлення та розвитку 

національних кухонь спричинена необхідністю формування культурної 

ідентифікації народу та збереження його фольклору та культурних традицій. 

Дослідженням проблем становлення та розвитку національної кухні 

займаються такі українські вчені як: В. Бурлачук, Є. Головаха, І. Набруско,                  

Ю. Винничук, Н. Мусієнко, Г. Шамборовський, Н. Толстих.  
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Формулювання цілей статті. Метою написання даної статті є дослідження 

та узагальнення існуючих поглядів щодо формування визначення сутності 

поняття «національна кухня» та вивчення іі ролі у розвитку ресторанного 

бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Впродовж усього розвитку 

людства особлива увага приділялася гастрономічній культурі та формуванню 

національних страв та традицій їх споживання. Перші згадки про особливості 

національної кухні українського народу відображені у повісті минулих літ. 

Щодо більш ґрунтовних досліджень у формуванні та розвитку національних 

страв та традицій їх споживання, то їх відзначено в період другої половини XIX 

ст.  

Вагомим етапом написання даної статті є дослідження сутності поняття 

«національна кухня». Дослідження показали, що ряд дослідників ототожнюють 

поняття «гастрономічна культура» та «національна кухня», інші – зазначають 

про їх відокремлення як загальне та часткове. Також визначено, що ряд 

дослідників проводять уточнення національної кухні і розглядають дане 

поняття з позицій національних кулінарних традицій. При цьому національна 

кухня відображає усталену соціально-культурну ситуацію, а національна 

культурна традиція – як історична властивість (характеристика) певної 

спільноти [5]. 

Так, в праці Шевель І.П. зазначено, що національна кухня будь-якої країни 

– є основною частиною її культурного, своєрідного відображення масової 

свідомості, історичного досвіду, соціально–економічного стану країни [10, с. 

290]. 

Дослідження поняття «гастрономічна культура» вперше був введений в 

другій половині XX століття. І знову ж , проте й досі залишається  

багатозначним. Мається на увазі, з одного боку, розуміння гастрономічної 

культури як національної кулінарної традиції, як сукупності страв, типових для 

даного народу, а з іншого, – як оцінювальної і порівняльної характеристики, як 

індикатора рівня розвитку суспільства. 
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Щодо структури поняття «гастрономічна культура», то визначено такі 

основні її компоненти: 1) культура вибору, приготування та обробки їжі 

(кулінарія); 2) комплекс моделей харчування та варіантів соціальної інтеракції 

за столом із відповідним регламентом та організацією трапези, а також їх 

зв‘язками з різноманітними соціокультурними подіями та явищами; 3) 

рефлексія щодо процесів збирання, приготування, продажу, а також 

споживання їжі в ракурсі її онтологічних, символічних і соціальних ознак» [4, с. 

13-44]. 

У праці І. Соханя визначено, що гастрономічна культура – це система 

норм, які містяться в певній соціокультурній реальності і детермінують, по-

перше, кулінарний порядок приготування їжі, різних страв, їх склад та 

поєднання; по-друге, гастрономічний порядок, яким прийнято називати 

практики, пов‘язані з вибором харчових пріоритетів, зі способами їх зв‘язку із 

повсякденним життям, різними подіями, варіантами організації та 

регламентації трапези; по-третє, аналіз та інтерпретація її ознак, властивостей  

тощо [7]. Дане визначення найбільш повно відображає змістовні елементи  

астрономічної культури: культуру приготування їжі (кулінарну культуру), 

культуру харчування та відповідні рефлексії [6]. 

Аналіз наукових праць показав, що гастрономічна культура часто 

ототожнюється з національною кухнею або національною кулінарною 

традицією. Однак між ними існують відносини цілого і частини. Більше того, 

для точності слововживання краще розрізняти поняття «національна кухня» і 

«національна гастрономічна традиція». Національна кулінарна традиція є більш 

ширшим поняттям, в той час як національна кухня є її яскравим 

відображенням.  

В праці Плюти О.П. зазначено, що національна кухня – це система 

колективних уявлень про харчові звички нації, що включає в себе страви, які 

вважаються репрезентативними для даної гастрономічної культури, і так звані 

спеціалітети, тобто продукти, специфічні для конкретної місцевості [5].  

Про неточність категорії «національна кухня» говорять також й історики 
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кулінарії: «Гастрономічним осередком є регіон, а не нація» [2]. І це 

підтверджується тим фактом, що певні кліматичні умови визначали перелік 

продуктів, що були характерними в певному регіоні. Як наслідок, маємо 

правила і норми, що визначають характер їжі. 

Слід зазначити, що в наукових працях національну кухню також 

асоціюють із народною кухнею, проте є ряд відмінностей. Народна кухня має 

локальний характер – вона ґрунтується на локальних доступних продуктах і 

простих способах їх обробки, а транслюється за допомогою усної традиції з 

покоління в покоління і, незважаючи на деяку спільність прийомів, являє собою 

сукупність окремих сімейних традицій. Народна кухня відображає, з одного 

боку, економічне становище місцевого населення [1], а з іншого – вірування та 

символи, що поділяються всіма носіями даної культури.  

У міру розвитку суспільства вона починає засвоювати досягнення 

професійної культури, проте в основі своїй її норми зберігають усний характер 

побутування і специфіку, обумовлену кліматичними, географічними та 

історичними умовами. Народна кухня тісно пов‘язана з уявленнями про 

споконвічність і традиційність. Ототожнюючись з народною, національна 

кухня конструює і демонструє історичну перспективу національної єдності. 

Ототожнення  національної кухні з кухнею народною формує настанову на 

збереження традицій національної кухні, приписування їй символічної історії, 

що дає змогу створити історичну перспективу національної кухні і, ширше, 

національної культури.  

Національна кухня будь-якої країни –  є основною частиною її 

культурного, своєрідного відображення масової свідомості, історичного 

досвіду, соціально–економічного стану країни. В будь-якій країні є потужні 

кулінарні символи, які виділяють країну поміж іншими. Відображення 

зацікавленості до розвитку національних кухонь призвело до розвитку 

гастрономічного туризму, що призводить до певних структурних перетворень у 

сфері ресторанного бізнесу. 
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Кожен регіон країни має свої вподобання щодо кухонь і, як наслідок, до 

створення концептуальних закладів. На прихильності до кухонь впливає і 

прихильність споживачів до вживання певних видів продуктів. Все більше 

ресторанів роблять акцент на натуральному використанні продуктів, а не на 

складності рецептур. Серед різних тенденцій кухні набуває популярності 

авторська кухня, що дозволяє творчо переробити всі існуючі кухні світу і 

створити свій власний продукт, яким і привертає увагу споживача. Подібна 

ситуація спостерігається і з перевагою барної продукції, що може бути 

підставою для створення цілого формату: кав‘ярні, пивні, заклади з акцентом на 

коктейлі або винах. Вільними нішами залишаються спеціалізовані дитячі кафе – 

дитяча тема присутня в багатьох закладах, але окремої уваги вона практично не 

заслуговує. Так само щоб утримати постійних відвідувачів і залучити нових в 

умовах жорсткої конкуренції крім різноманітності національних кухонь, 

стильного інтер‘єру та якісної смачної їжі, впливають інновації в ресторанному 

бізнесі, а саме цікаві маркетингові кроки, заради яких споживачам хочеться 

приходити саме до цього ресторану [3]. 

Висновки. Таким чином, національна кухня є вагомим елементом 

гастрономічної культури та тісно пов‘язана і залежить від культурної спадщини 

того ти іншого регіону. Встановлено, що гастрономічна культура – це 

сукупність цінностей і норм, які регулюють особливості приготування та 

вживання їжі. Основними формами гастрономічної культури є: кулінарна 

культура (технологія приготування страв), культура прийняття їжі (межі 

соціально значущого і схваленого у сфері прийняття їжі) та сформовані 

уявлення про їжу та кухню. Національна кухня є відображенням кулінарної  

культури. З одного боку, національна кухня зберігає риси традиційного способу 

трансляції, що сприяє набуттю нею правомірності, з іншого – відгукується на 

вимоги нової культурної епохи. 
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Стаття присвячена дослідженню питань формування конкурентних переваг 

підприємства ресторанного бізнесу на основі підвищення лояльності 

споживачів. Доведено, що використання науково-практичного підходу 

дозволить визначити рівень лояльності клієнтів у закладі. Наведено низку 

практичних рекомендацій щодо забезпечення унікальних конкурентних переваг, 

запровадження сучасних інформаційних технологій, підвищення якості сервісу.  

Ключові слова: лояльність клієнтів, ресторанний бізнес, задоволеність, 

конкурентна стратегія, конкурентні переваги, прихильність, враження 

клієнтів. 

Постановка проблеми. Можливість підприємства ресторанного 

господарства конкурувати у сфері ресторанного бізнесу безпосередньо 

залежить від конкурентоспроможності пропонованих ресторанних послуг і 

сукупності економічних методів діяльності підприємства, які значно впливають 

на результати конкурентної боротьби. 

Протягом останніх років в Україні спостерігаються економічна та 

політична криза, зниження реальних доходів населення, зміна соціальних 

стандартів та базових цінностей населення. Визначені аспекти все більше 

актуалізують питання пошуку дієвих методів та інструментів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства. 

Враховуючи специфіку діяльності підприємств ресторанного бізнесу, можемо 

стверджувати, що рівень лояльності споживача виступає конкурентною 

перевагою підприємства ресторанного господарства, а детермінанти оцінки є 

його конкурентним активом. Усвідомлення цих обставин привело до 

підвищення наукового інтересу вчених та практиків до проблематики оцінки 

сили впливу конкурентного тиску на лояльність споживачів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика оцінювання та 

управління споживчою лояльністю усе більше приваблює увагу вчених усього 

світу. У своїх роботах вітчизняні науковці, спираючись на напрацьований 

світовий досвід в питаннях споживчої лояльності, розвивають теоретичні 

аспекти [1; 2], уточнюють понятійно-категоріальний апарат [7; 8], розробляють 

методичний інструментарій її оцінювання [3; 4]. Особливо актуальними стають 

питання формування та управління лояльністю споживачів у різних сферах 

послуг: у туризмі [5], ресторанному бізнесі [3; 5]. 

Метою статті є обґрунтування характеристик споживчої лояльності з 

урахуванням специфіки ресторанного бізнесу та розробка науково-методичного 

підходу її оцінювання та управління. 

Виклад основного матеріалу. Безперечним фактом є те, що з початку 2020 

р. відбулися суттєві зміни в усіх сферах життя, які не просто відобразяться на 

функціонуванні індустрії гостинності, а які змусять власників ресторанного 

бізнесу, підприємців та управлінський персонал у цій сфері трансформуватися 

до нових викликів [8]. 

Унаслідок цього з урахуванням специфіки галузі перед закладами 

постають нові завдання:  

 відновлення діяльності та забезпечення потоків відвідувачів в умовах 

значного падіння попиту на послуги тимчасового проживання; 

 зменшення фінансових втрат і запобігання банкрутству; 

 підтримка інфраструктури та матеріально-технічної бази в дієвому стані; 

 недопущення звільнення персоналу й утримання сформованого за довгі 

роки людського капіталу, оскільки втрата високопрофесійних, навчених та 

якісно підготовлених працівників означатиме для закладу втрату ресурсів для 

високоякісного обслуговування після відновлення роботи; 

 забезпечення відповідності закладу та обслуговування новим нормам 

безпеки праці персоналу та перебування клієнтів у період пандемії, що 

вимагатиме збільшення витрат та перегляду і впровадження нових стандартів 

обслуговування. 
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Вирішення зазначених завдань можливе лише за умов формування, 

стимулювання і підтримання попиту на послуги закладів ресторанного 

господарства, що забезпечить стабільність доходів і можливості для виживання 

і подальшого розвитку. 

Але слід ураховувати, що зниження попиту на послуги закладів 

ресторанного господарства триватиме й надалі, на це вплинуть такі чинники: 

 зниження купівельної спроможності населення; 

 зміни структури споживання, купівельної поведінки та стилю життя 

людей в Україні та світі в цілому; 

 зростання страхів, пов‘язаних з поширенням вірусу, та відмова від 

поїздок і відвідувань місць скупчення людей;  

 обмеження можливостей пересування, яке призводить до зменшення 

внутрішніх туристичних та в‘їзних потоків; 

 формування звичок онлайн-комунікацій, опанування й використання 

сучасних інформаційних технологій для проведення конференцій, нарад, 

зустрічей тощо, унаслідок чого скорочуватимуться потоки бізнес-тревел. 

Ситуація, що склалася у світі, Україні, в галузі настільки складна, що 

більшість управлінців навіть не до кінця адекватно її оцінюють, тому 

намагаються повернутися у звичайний ритм роботи. Але, як показує дійсність, 

люди і життя змінилися, тому повернення до того, як було не варто очікувати. 

Нові виклики, які виникли, вимагають не просто адаптації менеджменту в 

закладах ресторанного господарства, а корінної трансформації методів і 

принципів управління, у тому числі зміни маркетингових технологій та 

інструментів. Очевидно. що відновити роботу та розвиватися зможуть ті 

заклади, які активізують маркетингову діяльність і шукатимуть нові рішення у 

сфері формування конкурентних переваг і просування своїх послуг. 

Пріоритетною маркетинговою парадигмою в індустрії гостинності у нових 

умовах стане клієнт-орієнтоване індивідуальне обслуговування, що вимагає 

побудови нової моделі взаємовідносин з клієнтами, яка, на відміну від моделі 

довгострокової взаємодії як наслідку формування лояльності, має 
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засновуватися на зміцненні лояльності до закладу на основі посилення 

прихильності та довіри гостей, заснованих на постійній адаптації пропонованих 

продуктів до потреб, запитів, вимог та очікувань реальних і потенційних 

клієнтів, які швидко змінюються. 

Серед найбільш дискусійних теоретичних питань споживчої лояльності є 

характеристики, які її визначають. У наукових колах поширеною є думка щодо 

трьох основних її характеристик: 

1. Задоволеність. 

2. Повторність та/або регулярність покупки. 

3. Готовність рекомендувати. 

Проте галузева специфіка зумовлює необхідність уточнення та 

обґрунтування характеристик лояльності клієнтів ресторанних послуг. 

Практичний довід свідчить про те, що ступінь прихильності споживача до 

ресторанної послуги залежить від того, наскільки підприємство ресторанного 

господарства здатне забезпечити її відповідність очікуванням споживача. 

Споживачі, як правило, відчувають різний ступінь задоволення від споживання. 

Якщо властивості ресторанної продукції відрізняються від очікуваних, то 

споживач є незадоволеним, а вірогідність відвідування підприємства 

ресторанного закладу зводиться до нуля. 

За умови відповідності властивості отриманої послуги очікуванням 

споживач стає задоволеним, тобто прихильним до ресторанного закладу, а 

якщо властивості отриманої ресторанної послуги перевищують очікування, то 

споживач отримує насолоду, а вірогідність того, що він стане постійним 

клієнтом ресторанного закладу, наближається до 100%. 

З огляду на це лояльність споживача є домінуючим чинником 

забезпечення постійного попиту на продукцію підприємства ресторанного 

господарства. Для підприємств ресторанного господарства наявність постійних 

клієнтів особливо важлива, адже через неможливість виробляти запас послуги і 

переважання частки постійних витрат в структурі собівартості більшості послуг 

необхідно мати перманентний споживчий попит, який може бути задоволений у 

кожний конкретний момент часу. 
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Значимість наявності постійних клієнтів також підтверджується 

дослідженням дев‘яти груп сфери послуг, проведеним Ф. Райхельдом і У. 

Сассер, за результатами якого встановлено, що збільшення кількості постійних 

клієнтів на 5% може підвищити прибуток підприємства від 25% до 85%. 

З урахуванням вищевикладеного обґрунтованість нашого дослідження 

базується на такій гіпотезі: лояльність споживача визначається емоцією, яку 

викликає отримана послуга на підприємстві ресторанного господарства. Якщо 

клієнт справді лояльний, то він буде постійно відвідувати заклад через 

упевненість, що він зможе отримати якісну ресторанну послугу [6]. 

Отже, чим вище рівень лояльності споживача до підприємства 

ресторанного господарства, тим менше тиск конкурентного середовища на його 

діяльність, тим стійкіше його конкурента позиція у сфері ресторанного бізнесу. 

Особливостями ресторанної послуги є складність її структури та двоїстість 

природи. 

Знання про лояльність споживачів мають стратегічне значення в 

забезпеченні стабільності та успішності підприємства сфери ресторанного 

бізнесу. Методичний інструментарій дає змогу визначити фактичний рівень 

конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства з позицій 

споживача. Результати оцінки рівня лояльності споживачів є основою 

формування ефективної конкурентної стратегії підприємств ресторанного 

господарства та забезпечення цільового обсягу реалізації. 

Слід зазначити, що лояльність клієнтів у готельно-ресторанній індустрії – 

узагальнена характеристика результату взаємодії, яка являє собою складну 

конструкцію, складовими якої є взаємопов‘язані складові: задоволеність, 

прихильність та враження клієнта, які у сукупності відображають сприйняття 

закладу, ставлення до нього та майбутні наміри (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристика лояльності клієнтів закладів ресторанного 

бізнесу 

Складова Характеристика 

Задоволеність відчуття повноти отриманого результату; 

відповідність та/або перевищення результату 

над очікуваннями 
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   Продовження таблиці 1 

Прихильність позитивне сприйняття закладу, бренду, 

продуктів закладу; 

зацікавленість у продуктах закладу; 

довіра та відданість закладу (бренду); 

залученість клієнтів; 

низька чутливість до дій конкурентів і 

можливих проблем, негативних ситуацій у 

закладі 

Враження відчуття радості та щастя; 

позитивні емоції; 

приємні та довготривалі спогади; 

ставлення клієнтів до закладу 

 

Ураховуючи сучасні виклики, які зумовлюють необхідність адаптації, 

виживання та подальшого розвитку закладів ресторанного господарства, 

важливим є управління лояльністю клієнтів, що передбачає оцінювання її та 

прийняття коригувальних рішень у відповідь на зміни потреб, запитів і вимог 

клієнтів.  

Висновки. В умовах висококонкурентного ринку ресторанних послуг, а 

також нових викликів, зумовлених сучасними змінами, які торкнулися усіх 

сфер життя, відзначається зростаюча роль лояльності клієнтів, яка виступає 

індикатором конкурентоспроможності закладу, що забезпечує досягнення 

запланованих результатів і перспективи стабільного розвитку. Ураховуючи це, 

формування та управління лояльністю клієнтів закладів ресторанного бізнесу 

набуває особливого значення і потребує постійної уваги. Її формування, 

контроль рівня та докладання максимальних зусиль для підвищення стали 

пріоритетним завданням, реалізація якого можлива за умов постійного 

моніторингу, оцінювання та прийняття коригувальних рішень. 

Для підвищення лояльності клієнтів закладів ресторанного бізнесу 

необхідно: забезпечити унікальні конкурентні переваги пропонованого 

продукту, що вимагає активізації інноваційної діяльності; запроваджувати 

персоніфікований, індивідуальний підхід до обслуговування, що потребує 

впровадження сучасних цифрових технологій для збору та обробки даних щодо 

поведінки клієнтів, комунікації з ними; систематично підвищувати якість 
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сервісу, здійснювати пошук нестандартних рішень і креатив них ідей для 

задоволення запитів клієнтів і забезпечення на цій основі перевищення 

результатів над їх очікуваннями. 
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РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ГІДРОБІОНТІВ 

У роботі розглядається застосуванням гідробіонтів, зокрема водоростей у 

технології харчових продуктів. Їхнє застосування обумовлене цінним хімічним 

складом. З метою підвищення біологічної цінності кулінарної продукції, а саме 

подолання йододефіциту, розроблені рекомендації для застосування морської 

капусти в якості додаткового інгрідінта.  

Ключові слова: кулінарні вироби, морська капуста, ламінарія, гідробіонти, 

біологічна цінність. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. На сьогоднішній день актуальним питанням є 

створення нової кулінарної продукції з підвищеним вмістом біодоступного 

йоду шляхом розроблення технологій кулінарних страв та кондитерських 

виробів, які передбачають використання йодовмісної сировини та інших 

фізіологічно-функціональних інгредієнтів з певними біологічно-

функціональними властивостями. Такі продукти сприяють поліпшенню обміну 

речовин, послаблюють процеси сенсибілізації організму і підвищують його опір 

до несприятливих факторів довкілля з метою збереження здоров‘я людини та 

підсилення її працездатності [1].  

Кулінарні вироби, в порівнянні з іншими виробами, мають ряд переваг: 

висока засвоюваність основних поживних речовин, тривалий термін зберігання, 

низька вартість та доступність для будь-яких верств населення.  

Одним із шляхів підвищення харчової цінності кулінарних виробів є 

використання рослинної сировини, що містить збалансований комплекс білків, 

ліпідів, мінеральних речовин, вітамінів та сприяє формуванню високих 

поживних, смакових та лікувально-профілактичних властивостей готових 

виробів [2].  
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У зв‘язку з нестачею на продовольчому ринку України продуктів 

оздоровчого спрямування, розроблення методології моделювання складу і 

технології кулінарних продуктів на основі функціональних інгредієнтів, 

йодовмісної сировини - гідробіонтів є актуальним.  

Тому, використання морської капусти в кулінарних виробах, являє 

фактичний інтерес та наукове обґрунтування оптимальної кількості добaвки, 

яка дозволить надати виробам профілактичних властивостей і підвищить їх 

якість. 

Перспективною сировиною є водорості, що містять цінні біологічно 

активні речовини: вітаміни, антиоксиданти, органічні кислоти, пектинові 

речовини, макро- та мікроелементи. Використання в технології кулінарної 

продукції водоростів та порошків з них, дозволить покращити їх харчову 

цінність завдяки наявності в них значної кількості есенційних речовин. 

Моделювання страв збагачених добавками з морської капусти здійснювали 

згідно основних принципів нутриціології. За останні десятиліття відбуваються 

зміни, які в корені впливають на наше харчування. Різко зменшилися 

енергозатрати, оскільки людині немає необхідності в повсякденному житті 

займатися тяжкою фізичною працею. Змінився стан навколишнього 

середовища, погіршилася якість води, повсюдно впроваджується рафінування, 

біотехнології. Для структури харчування сучасної людини характерно 

надлишкове вживання калорій, тваринних жирів і дефіцит поліненасичених 

жирних кислот, повноцінних білків, більшості вітамінів, мінеральних речовин 

(кальцію, заліза), мікроелементів (йоду, фтору, селену, цинку) і харчових 

волокон [3]. 

Метою наших досліджень є підбір сировини та розробка технології 

приготування кулінарної продукції з додаванням морської капусти.  

Формування цілей статті. Метою роботи є розробка інноваційної продукції 

виробництва кулінарних виробів із використанням морської капусти.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Гідробіонти є цінною 

сировиною, резервом Йоду та нутрієнтів-синергістів, в якій йод знаходиться в 

органічно зв‘язаному стані. Додатковим джерелом вітамінів групи В, для 

ефективного засвоєння йоду, є інактивовані дріжджі, а для тирозину та кальцію 
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– сирні продукти – бринза та сир кисломолочний. Рослинна сировина 

збалансовує смакові властивості, поліпшує харчову та біологічну цінність 

продукту. Отже, комплексне використання зазначеної білкової сировини і 

рослинних компонентів у харчовій композиції дозволить у сукупності створити 

харчовий продукт з достатнім вмістом йоду у зв‘язаній з органічними 

сполуками формі та інших есенційних нутрієнтів – синергістів йоду із заданою 

пастоподібною структурою та функціонально-технологічними властивостями 

[1].  

Використовуванню йодовмісної сировини у харчуванні людей присвячені 

роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Під час патентного пошуку 

та перегляду аналітичної літератури було знайдено відомості щодо розробки з 

йодуванням масла, молочних продуктів, плавлених сирів, борошна, дріжджів, 

кондитерських та м‘ясних виробів [2]. 

Отже, дослідження проблеми йододефіциту і розроблення напрямів його 

профілактики потребує подальшого вивчення та вдосконалення, що обумовлює 

доцільність проведення подальших досліджень, спрямованих на поліпшення 

харчування сучасної людини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з сучасними науковими 

дослідженнями розробка нових технологій продуктів здорового харчування з 

порошками гідробіонтів як білково-йодних збагачувачів є актуальною для 

харчової галузі і ресторанного господарства. На жаль, даний вид сировини на 

споживчому ринку України виготовляється переважно з луски, голів, хребтів та 

кісток риби, так зване ―рибне борошно‖ та використовують його як добавку до 

основного харчування тварин.  

Тому подальшою нашою роботою було дослідження ринку закордонних 

виробників по виготовленню порошків з гідробіонтів.  

Норвезька фірма Rieber Food Ingredients - одна з найперших компаній, яка 

розпочала на початку 70-х років експорт порошків з гідробіонтів по всьому 

світі. Натуральні порошки, вироблені з риби і морських ракоподібних, 

використовуються для вироблення різноманітного асортименту готової 

продукції.  
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Порошки з гідробіонтів і ламінарії характеризуються достатньо високими 

функціонально-технологічними характеристиками – легкістю і простотою 

використання у технологічному потоці, можливістю рівномірного розподілу 

усередині продукту, а також здатністю до утворення однорідної структури 

харчових композицій паст. Морські водорості здавна використовуються в 

харчуванні населення багатьох країн світу, вважаються джерелом унікальних 

по своїй природі нутрієнтів [2-3].  

З огляду на підвищення ефективності здорового харчування необхідно 

запровадити певні заходи у переробку таких корисних видів гідробіонтів, як 

морська капуста, щоб дозволити поліпшити процеси травлення та сприяли 

розширенню асортименту продуктів. Передбачається, що основними 

структурними елементами виступатимуть полісахаридні волокна овочевої 

сировини і білкові речовини рибної сировини, сирних продуктів, які одночасно 

виконують функції структуроутворювачів.  

В результаті проведеного попередньо аналізу визначено доцільність 

сумісного використання рослинних, наприклад, пюре гарбуза, буряка, моркви, 

яблук, квасолі, шпинату, гідратованої ламінарії) та білкових інгредієнтів 

(бринза, знежирений кисломолочний сир, гідратовані порошки з м‘яса тріски та 

сайди, креветок та крабів), а також інактивованих дріжджів у складі кулінарних 

виробів, що за поставленою науковою гіпотезою дозволить забезпечити 

високий рівень засвоєння йоду.  

Для створення кулінарної продукції використовують йодовмісну 

сировину (гідратованих порошків з ламінарії та гідробіонтів). За результатами 

дослідження хімічного складу сухої ламінарії  (таблиця 1), визначено 

доцільність використання її у складі харчових композицій комбінованих 

виробах, що обґрунтовано високим вмістом органічно зв‘язаного йоду, 

мікроелементів, достатньо широким обсягом виробництва, доступністю на 

ринку та можливістю широкого використання у технологіях кулінарної 

продукції.  
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Морська капуста /Ламінарія суха харчова по ТУ 15-02-009-11-95. Суху 

лaмінарію попередньо подрібнюють на лaбораторному подрібнювачі, до 

розмірів частин, що відповідають розміру частин борошна. Показники якості 

порошку сухої ламінарії представлені в таблиці 1 [ 3]. 

Таблиця 1 – Показники якості порошку сухої ламінарії  

Показники 

якості сухої 

ламінарії  

Сухі речовини, 

% 

Вміст, % 

клітковина  пектин протопектин 

 

Суха ламінарія 

91,7 7,2 4,7 15,1 

Білок,  

мг/ 100 г  

Жир,  

мг/ 100 г  

Полісахаради, 

мг/ 100 г  

Вітаміни, мг/ 100 г  

8 0,9 10,6 211 

Мінеральні речовини, мг/кг 

К Са Мg Na P Al B Fe 

65080 136340 11108 36150 2692 56,4 71,3 3930 

Мінеральні речовини, мг/кг 

Li  Mn  Cu  Sr Zn I 

0.23 5.70 2.51 16.44 27.4 3850 

 

Використання від 0,2 до 1,0 % сухого порошку з ламінарії дозволить 

забезпечити від 50 до 200 % фізіологічної добової потреби у йоді для різних 

контингентів населення.  

При проектуванні інгредієнтного складу харчових композицій кількість 

гідробіонтів визначали з урахуванням фізіологічної добової кількості йоду для 

підлітків (старших 12 років) і дорослих – 150 мкг, та комплексними 

органолептичними характеристиками дослідної кулінарної продукції. Для 

інших груп населення споживання такої продукції визначатиметься обсягом 

порції, що складатиметься згідно з розробленими рекомендаціями. 

Експериментально встановлено, що оптимальна кількість порошків з 

гідробіонтів у складі розроблених комбінованих паст становить 9% (―Rieber 

Food Ingredients‖) [4].  

Висновки. Доведено, що раціональним шляхом збагачення харчування 

органічнозв‘язаним йодом є розробка нових продуктів харчування з 

використанням гідробіонтів. Показано, що порошки з гідробіонтів фірми 
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«Rieber Food Ingredients» мають необхідні функціональні та структурно 

механічні властивості, що забезпечують цілеспрямований перебіг 

технологічних операцій, які проводяться при виробництві кулінарної продукції 

в закладах ресторанного господарства. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкової конкуренції, 

скорочення життєвого циклу товарів і послуг, розвитку нових технологій, 

однією з умов формування конкурентоспроможної стратегічної перспективи 

сучасного підприємства є його інноваційна діяльність. Підприємства, що 

створюють стратегічну поведінку на основі інноваційного підходу, мають 

можливість досягти лідерства на ринку, підтримувати високі темпи розвитку, 

знижувати витрати, досягати високих прибутків. Такими підприємствами є 

туристичні. Згідно з цим, існують вимоги до економічних вимірів та 

економічного обґрунтування прийняття рішень щодо інноваційних проектів, які 

можуть бути профінансовані лише після економічної оцінки кожного з 

можливих варіантів туристичного підприємства.  

Відповідно до цього, варто встановити що туристичні підприємства 

будують свою діяльність задля досягнення своїх локальних цілей, особливо 

здатності успішно функціонувати на ринках нових послуг, що виникають 

внаслідок впровадження нових технологій у туристичну сферу. 

Важливість оцінки потенціалу інноваційної діяльності підприємства 

туристичного спрямування полягає в обґрунтуванні та встановлені значення 

показників, які входять до її структури, й відображають можливості та загрози 

підприємства щодо розробки та впровадження інновацій на туристичному  

ринку [4]. 

Отож, наявність необхідних ресурсів для обґрунтування потреби в 

інноваціях є основними чинниками формування інноваційного потенціалу, що у 

свою чергу сприяє зміцненню конкурентних позицій місцевих туристичних 

підприємств на ринку в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою питання 

інновацій, як засобу формування конкурентних переваг сучасних туристичних 

підприємств визначали та досліджували провідні науковці, серед яких варто 

виділити праці І. Ансофа, Л. Водачека, В. Геєца, А. Гриньова, П. Завліна,                     

С. Ілляшенко, Б. Санто, Б. Твіса, Р. Фатхутдінова, М. Фучик, М. Чумаченко,                  

Н. Чухрай, Й. Шумпетера та інших.  
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Але в сучасних умовах бракує комплексної розробки питань формування 

конкурентних переваг у туристичній діяльності засобами сучасних 

інноваційних складових. 

Мета статті полягає у визначенні інновації як засобу формування 

конкурентних переваг туристичного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Інновації в туристичній галузі пов‘язані з 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологічних засобів, що 

відіграють чималу роль у будь-якій сфері суспільства. Їх використання сприяє 

підвищенню якості туристичних послуг, а також конкурентоспроможності 

туристичної галузі. З кожним роком роль інноваційних технологій у туризмі 

зростає, що зумовлює актуальність вивчення сучасних тенденцій використання 

інноваційних технологій у туризмі. 

Аналіз економічних аспектів визначення «інноваційний потенціал» 

туристичних підприємств виявляє широкий спектр підходів до його вивчення: 

1. «Інноваційний потенціал — це група різних видів ресурсів, у тому числі 

матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів, 

необхідних для інноваційної діяльності» [2]; 

2.  «Інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливості 

накопичених ресурсів, які можуть бути використані для досягнення цілей 

суб‘єктів господарювання» [2]; 

3.  «Інноваційний потенціал регіону – це категорія особливого змісту, яка 

включає не лише інноваційні ресурси та механізм їх використання в 

організаційно-економічній системі, а й активність інноваційних процесів у 

регіональній економіці» [2]. 

Відповідно до цього, варто встановити, що інноваційний потенціал - 

здатність змінюватися, вдосконалюватися, просуватися, він є джерелом 

розвитку туристичного підприємства. Доказом цього є таке явище, як 

поширення інновацій. Отже, використання нового обладнання (яке є 

конкретним результатом процесу інновацій, інновацій) призводить до 
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виробництва нової продукції та надання нових послуг, що в свою чергу, 

виходячи на ринок, є джерелом, що викликає подальші зміни та формування 

конкурентних переваг. У цьому випадку «ефект дублювання інновації зростає 

набагато швидше, ніж сам цикл» [3]. 

Здатність інноваційного потенціалу туристичних підприємств загалом 

характеризується сукупністю необхідних умов і можливостей. Ці умови, які в 

літературі ще називають каталізаторами, повинні забезпечити прискорення 

етапів інноваційного процесу. 

Зрозуміло, що вони повинні бути оптимальними для використання 

інноваційних ресурсів. Вони формуються елементами організаційного та 

управлінського потенціалу організації. Зокрема, мова йде про систему 

мотивації, систему комунікацій, організаційну структуру, особливості системи 

управління, якість внутрішніх і зовнішніх вертикальних і горизонтальних 

зв‘язків, інноваційний стиль керівництва, інноваційну бізнес-культуру тощо [4]. 

Варто встановити і те, що за змістом інноваційні технології поділяються на 

інформаційні, організаційно-управлінські, технологічні, технічні. Аналіз 

сучасного стану туристичної галузі показує масштаби використання новітніх 

інформаційних технологій, зокрема мобільного Інтернету, електронних 

каталогів з пропозиціями відпочинку, електронних систем бронювання, 

соціальних інформаційних мереж, систем електронного продажу квитків, 

онлайн-реклами, зручних платіжних систем та більше.  Туристичні 

підприємства та компанії активно використовують переваги Інтернету при 

створенні туристичного продукту для рекламної діяльності, інформування 

споживачів, формування позитивного іміджу компанії, просування нових видів 

туристичних послуг тощо. 

У діяльності туристичних підприємств застосовується система 

автоматизації маркетингової роботи з діловими партнерами "Traval Partner – 

2019", яка вирішує такі завдання: створення і ведення єдиної бази даних 

партнерів шляхом реєстрації загальних відомостей і контактних даних, опис їх 

діяльності і взаємовідносин із туристичною фірмою; реєстрація різноманітних 
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акцій (рекламних кампаній); відбір партнерів для розсилання повідомлень, 

організація та реєстрація багаторазової розсилки повідомлень різними 

способами; аналіз результатів рекламно-маркетингової роботи шляхом 

формування різних звітів довідок за різними партнерами, повідомленнями, 

рекламними кампаніями.  

Останнім часом суб'єкти туристичної діяльності активно застосовують 

систему "Парус-Менеджмент і Маркетинг" як інструмент, що дозволяє 

реалізовувати клієнт-орієнтовану стратегію, автоматизуючи роботу відділів 

продажів (менеджерів за напрямами), маркетингу, сервісу, реклами, а також 

інших відділів, які взаємодіють з клієнтами [6, c. 131-143]. Для просування 

туристичного продукту найбільш доцільним є використання сучасних 

інформаційних технологій для реклами (через Інтернет, веб-сайти, портали), 

комунікацій (електронна пошта, інтернеттелефонія, інтернет-пейджинг) і 

системи бронювання місць.  

На ринку інформаційних технологій реалізуються програмні продукти, які 

автоматизують основні групи операцій туристичних підприємств. Серед них 

програма «Туристичний офіс» для автоматизації діяльності туристичних 

агентств і туроператорів. Програмний продукт містить три основні модулі: 

туристичний; фінансовий; управління документооборотом і зовнішніми 

зв'язками. Туристичний модуль реалізує такі функції, як: ведення довідника; 

внесення в довідники цін, отриманих від партнерів; підготовка індивідуальних і 

групових турів; продаж турів; контроль за обсягами продажу; оформлення 

договорів, ваучерів, анкет для посольства, формування різноманітних списків за 

певними шаблонами [6, c. 131-143]. 

Серед основних спеціалізованих програмних продуктів автоматизації 

роботи суб'єктів туристичного ринку можна також виділити CRM-системи. 

CRM-система – система управління взаємодією з покупцем (Customer 

Relationship Management). Це програмний продукт, призначений для 

накопичення і обробки інформації про клієнта з метою обслуговування з 
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урахуванням його переваг і підвищення ймовірності придбання їм 

пропонованих послуг [3, c. 375]. Це своєрідна стратегія компанії, орієнтована 

на отримання додаткового прибутку, шляхом максимального задоволення 

споживачів за рахунок завоювання їх лояльності і прихильності. Перевагами 

використання CRM-технологій є наступні: підвищення спроможності компаній 

утримувати своїх клієнтів і формувати у них лояльність по відношенню до 

послуг фірми; підвищення рентабельності роботи з клієнтами, що зумовлено 

збільшенням кількості замовлень і зниженням витрат на залучення нових 

клієнтів; зниження собівартості послуг, що реалізуються.  

Слід підкреслити, що жорстка конкуренція на ринку туристичних послуг 

змушує впроваджувати у свою діяльність маркетингові інновації, які 

дозволяють покрити потреби цільових споживачів та залучити на цей період 

неохоплених клієнтів [6]. 

Висновки. Таким чином, сьогодні в туристичному бізнесі широко 

використовуються електронні туристичні програми, системи електронних 

квитків та створення віртуальних турів туристичних агентств тощо. Системи 

онлайн-бронювання мають ряд переваг. Вони дозволяють кожному 

забронювати найпривабливіший номер у будь-якому готелі світу. Головною 

перевагою онлайн-бронювання є система, яка змогла сформувати потужну 

пошукову базу готелів. 

Отже, у сучасних умовах розвиток туристичного бізнесу залежить від 

впровадження інноваційних технологій. Сьогодні у сфері туризму ми 

спостерігаємо тенденцію до активного використання інформаційних 

технологій, що не лише оптимізує туристичну діяльність, а й впливає на 

конкурентоспроможність підприємств на ринку. У сфері туризму актуальним є 

використання сучасних інформаційних технологій, зокрема мобільного 

Інтернету, електронних каталогів із святковими пропозиціями, електронних 

систем бронювання, соціальних інформаційних мереж, систем електронного 

продажу квитків, онлайн-реклами, зручних платіжних систем тощо. 
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Станом на тепер проблема корпоративної культури є базовою та вкрай 

актуальною для багатьох підприємств, в т. ч. сфери індустрії. На підприємствах 
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керівники приділяють увагу лише людському фактору і вже давно, і країна, у 

свою чергу, сприяє перебудові відповідно до світового досвіду системи 

управління та взаємодії з персоналом. 

Дедалі більше керівників підприємств сьогодні приходить до думки про 

необхідність цілеспрямованого формування корпоративної культури. Адже на 

будь-якому підприємстві, хоч би яку висоту на ринку воно займало і наскільки 

великим воно не була, найголовніше значення для успішної діяльності має 

колектив, його цінності та можливості. Усе те, що являє собою підприємство, 

визначає культура. Підприємство рухається тільки в одному напрямку як єдине 

ціле і все завдяки корпоративній культурі. Завдяки корпоративній культурі всі 

поставлені цілі та активні завдання досягаються, тим самим стають основою та 

головною згуртованістю всього колективу.  

Саме корпоративна культура є тією «родзинкою», яка визначає різницю 

між підприємствами і приносить успіх у конкуренції. Підвищенню 

конкурентоспроможності сприяє розвиток сфери туризму, оскільки за рахунок 

сфери туризму створюються нові робочі місця і тим самим підтримується 

високий рівень життя населення. 

Цілі статті – визначити основні аспекти корпоративної культури як 

чинник формування конкурентних переваг туристичного підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження проблеми 

формування корпоративної культури присвятили праці таких науковців:                   

К. Камерон та Р. Куїнн, Євтухова Т.І., Легенько Ю.В., Родіонов О.В.,                

Руденко О.М. та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Корпоративна культура - це 

складна структура систем взаємозв'язків та методів управління, які фірма 

застосовує у своїй організації, щеплюючи загальні цінності, манери та звички 

всім співробітникам організації, які надалі мотивують співробітників [2]. 

Кожна фірма має свою історію, види комунікацій, організаційну структуру, 

внутрішньоорганізаційні традиції та міфи, які загалом утворюють свою 

корпоративну культуру. 
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Вивчення основ формування корпоративної культури на сьогоднішній день 

є актуальним та значущим для туристських організацій. 

На основі контент-аналізу, а також використовуючи метод моделювання, у 

статті представлені результати формування у майбутніх фахівців уявлення про 

корпоративну культуру, як про головний фактор ефективності та стабільності 

туристського підприємства. 

Термін "корпоративна культура" представлена безліччю формулювань. 

Корпоративна культура — це модель поведінки усередині організації, 

сформована у процесі функціонування підприємства міста і поділяється усіма 

членами колективу. Це якась система цінностей, норми, правила, традиції та 

принципи, за якими живуть співробітники. В її основі лежить філософія 

підприємства, яка визначає систему цінностей, загальне бачення розвитку, 

модель взаємовідносин і все те, що включає поняття «корпоративна культура» 

[1,3]. 

Формування корпоративної культури - це складний і дуже довгий процес, 

який відбувається у кілька етапів. Етапи побудови в корпоративній культурі 

визначаються важливими аспектами у сфері розвитку кожної окремо взятої 

туристської організації. Можна виділити 3 важливі та основні етапи 

формування корпоративної культури в організації [4]. 

Перший етап включає визначення місії підприємства, її ціннісні напрями, її 

внутрішня мораль і філософія, визначення основних базових цінностей. 

На другому етапі створюються та формулюються стандарти поведінки 

працівників в організації. До таких стандартів відносяться: ділова етика 

спілкування серед співробітників і спілкування з клієнтами, а також 

встановлення норм і зведення правил регулюючих неформальні відносини 

всередині організації, крім цього йде ще вироблення установок у поведінці 

співробітників. 

На третьому та завершальному етапі створюються та формуються традицій 

організації, а також її символіка. 

Корпоративна культура особливо впливає на діяльність турагентств, це 

проявляється в наступних аспектах: 
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- Співробітники поділяють цілі та норми організації; 

- проявляється прагнення досягнення цілей співробітником; 

- Чітке створення стратегії розвитку організації; 

- абсолютна єдність у процесі роботи під впливом корпоративної культури 

та її вимог довкілля [6]. 

Корпоративна культура туристичної організації має два фактори - 

зовнішній та внутрішній. 

Зовнішній фактор включає місію організації, її відповідальність, і мета. 

Зовнішній фактор корпоративної культури складається з взаємовідносин 

туристичної організації з клієнтами, а також із різноманітними партнерами та 

співробітниками з бізнесу. 

Внутрішній чинник корпоративної культури у туристській організації є 

передбачуваність поведінки менеджерів турфірми. 

Корпоративна культура в туризмі допомагає зробити обслуговування 

клієнтів кращим і якіснішим, менеджери припускаються менше помилок. З 

цього ракурсу корпоративної культури ми можемо сказати, що корпоративна 

культура допомагає згуртувати колектив, налагодити трудову дисципліну та 

психологічний клімат в організації. 

Також розглянемо основні функції "корпоративної культури": 

1. Індивідуальний імідж організації та її формування. «Корпоративна 

культура» виражається ті цінності, які організація підтримує як усередині, а й 

зовні. Ця організація сприймається по-різному, як у внутрішній, і у 

зовнішньому середовищі, відповідно. Працівник, якого не задовольняють 

умови праці, може продовжувати роботу на підприємстві. 

2. У цій організації, прийнято підтримку цінностей. «Корпоративна 

культура» підтримує цінності цього підприємства через місію, історію та 

традиції. 

3. У працівників має створюватися та підтримуватися почуття 

причетності до однієї спільної справи. Це у свою чергу надасть сенсу їхній 

роботі на підприємстві. 
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4. Охоронна функція. Виховання співробітників на кшталт відданості 

організації. «Корпоративна культура» прагне своєї стабільності. І це, у свою 

чергу, має розділятися більшістю співробітників і, бажано, ніколи не 

змінюватися. 

5. Сприяння та допомога новим співробітникам. 

6. Контроль та формування форм поведінки, характерні для цієї 

організації. Таким чином, в даній організації реальне місце має повагу до 

особистих заслуг [4, c. 64]. 

Можна сформувати конкретні корпоративні принципи, викладені у 

правилах корпоративного життя організації: 

1. Адекватна оцінка себе. Визначення своїх сильних та слабких сторін, 

бажання вдосконалювати як індивідуальні знання та навички, так і колективні. 

Полягає реалізація цього принципу у вдосконаленні та в постійному розвитку. 

2. Оптимізм. Це прагнення дарувати людям радість та любов. Працівники 

підприємства почуваються настільки сильними, що можуть віддавати своє 

тепло, своє позитивне відчуття життя іншим. Вони несуть у собі потужний 

позитивний заряд. Між собою, і між клієнтами, постачальниками і навіть 

конкурентами, відбивається цей принцип відносин співробітників. 

3. За те, що ми говоримо та робимо, несемо відповідальність за все. Цей 

принцип проявляється стосовно співробітникам. Керівники є для співробітників 

найвищим прикладом ставлення до роботи та рівень відношення до роботи 

показують на власному прикладі. Також вони повинні відповідати за свої слова 

та вчинки. 

4. Взаємна підтримка. Це навички командної взаємодії. Основний 

критерій розбіжності цих двох понять – це критерій професіоналізму. 

5. Професіоналізм. Достатньо лише, щоб співробітники по-справжньому 

відчули правило справжньої дослідної команди і розписувати всі параметри 

хорошої, якісної роботи не потрібно [3, с. 107]. 

Таким чином, щоб досягти повної співпраці з організацією, необхідно 

проводити цілий комплекс послідовних заходів. І треба розпочинати з 

ретельного відбору кандидатів для прийому на роботу на підприємство. У ході 
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відбіркових співбесід з кандидатами необхідно виявити «відмінників», їх 

особистісні риси та система поглядів повною мірою не повинні відповідати 

культурі організації, а також повинні суперечити їй. 

Співробітники піддаються різним внутрішньоорганізаційним впливам, що 

тільки що надійшли на роботу, вони повинні бути ретельно сплановані і 

повинні вміти змусити новачків замислитися про систему цінностей і норм 

підприємства, і про те, чи зможуть вони їх прийняти. 

Наступним етапом буде оволодіння ним необхідними для роботи 

навичками та способами виконання трудової діяльності, прийнятими у цій 

організації, після того, як новий співробітник зазнає першого, так званого шоку. 

Наступний етап полягає у повному аналізі та оцінці результатів праці 

працівників та винагороді кожного співробітника. Системи аналізу трудової 

діяльності та винагороді мають бути взаємно узгодженими. Крім того, увага 

має бути сформульована на прикладах, які досить тісно пов'язані з 

корпоративними цінностями. Зазвичай на підприємствах, які мають сильну 

організаційну культуру, особи, які порушують загальноприйняті норми і 

правила, повинні мати санкції. Ці санкції мають бути зображені і в прихованій 

формі, наприклад, переведення працівника на менш престижне робоче місце [2, 

с. 117]. 

«Корпоративну культуру», цим, можна пов'язати, як систему 

матеріальних і духовних цінностей та проявів. Вони тісно взаємодіють між 

собою. Так само відображають її індивідуальність і сприйняття себе в 

соціальному середовищі, і проявляється у поведінці та сприйнятті себе та 

навколишнього середовища. 

Висновки. Підбивши підсумок всього проведеного дослідження, можна 

дійти невтішного висновку про значення корпоративної культури у турфірмі. 

Корпоративна культура надає особливий вплив на працездатність менеджерів 

фірми, рівень обслуговування, взаємодію з внутрішнім та зовнішнім 

середовищем. Корпоративна культура може принести підприємству користь, 

але також може зашкодити, це все залежить від стилю управління. Не слід 

забувати, що корпоративна культура це головний елемент хорошого управління 
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турфірми та психічного стану її менеджерів. При розрахунку витрат на 

корпоративну культуру потрібно завжди пам'ятати що - «Вкладення в персонал 

- це інвестиції, а не витрати». Доходи турагентства залежать від 

професіоналізму менеджерів із продажу. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ЗМІНИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті розкрито теоретичний аналіз основних сучасних тенденцій до зміни 

методів управління закладами ресторанного господарства. Проаналізовано 

актуальність та можливість використання в українських закладах тенденцій, 

що є актуальними на Заході. 
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Ресторанне господарство є одним із найбільш перспективних та динамічно 

зростаючих серед галузей економіки, що відіграє важливу роль в індустрії 

гостинності. З кожним роком попит споживачів на заклади харчування 

збільшується, тому в провідних країнах світу розвитку та вдосконаленню 

діяльності ресторанного господарства приділяється значна увага. Сучасні люди 

активні, динамічні, тому закладам ресторанного господарства необхідно 

впроваджувати такі додаткові послуги та інновації,  які б заохочували їх до 

різних видів соціально-культурної активності. Впровадження інноваційних 

послуг обслуговування – це один із основних чинників зростання ресторанного 

господарства та підвищення ефективності закладу. За умови якісного та 

продуманого механізму впровадження, нові ідеї здатні значно збільшити 

кількість клієнтів, збільшити вартість одного замовлення та загальну 

прибутковість закладу. Звичайно, для того, щоб проводити певні зміни, це 

потрібно робити досить послідовно, але необхідно, тому обрану в дослідженні 

тему можна вважати актуальною. 

Оскільки наука постійно рухається вперед і стратегії ведення бізнесу 

змінюються, виникає необхідність у появі нових методів. Найпоширенішими 

методами управління змінами у сучасному підприємницькому світі є 

бенчмаркінг, даунсайсинг, аутсорсинг, реінжиніринг. 

Бенчмаркінг як метод має на увазі пошук підприємства-конкурента, що є 

еталонним, визначення його сильних та слабких сторін і переймання його 

досвіду і впровадження проаналізованих методів роботи у власному бізнесі. 

Серед рестораторів цей метод є досить популярним та успішним, так як перед 

відкриттям власного підприємства аналіз конкурентів є необхідним. Головною 

перевагою бенчмаркінгу є покращення якості як виробництва, так і 

обслуговування, виведення підприємства на лідерські позиції на ринку. 

Прикладом впровадження цього методу може слугувати зміна оплати праці 

працівників – приватні підприємці у своїх закладах вводять систему чек-ін, що 

попередньо випробувана серед західних підприємців. Тобто всі працівники 

отримують заробітну платню за всі відпрацьовані години.  
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Даунсайсинг є методом, який передбачає ряд дій, спрямованих на зміну 

розмірів підприємства, організаційної структури фірми, оптимізацію всіх 

процесів та проведення більш ефективної HR-діяльності. Даний метод 

головним чином торкається соціально-психологічного аспекту роботи на 

підприємстві. Основною задачею використання цього методу є не просто 

скорочення розмірів компанії, персоналу, а оптимізація структури і витрат. 

Даунсайзинг у готельно-ресторанній сфері використовується при перетворенні 

підприємства на менше, яке є більш гнучким та зручним в управлінні, а отже 

має конкурентні переваги на ринку. Одним із прикладів використання 

даунсайсингу в ресторанному бізнесі можна вважати тенденцію до зменшення 

меню. Все частіше виникають заклади, з вузькою спеціалізацією і успішно 

закріплюються на ринку, тому що вузька спеціалізація – стратегія розвитку [3, 

с. 107-108]. 

Аутсорсингом називають передавання певних неключових функцій 

компанії на виконання іншій організації, що спеціалізується в даній області. 

Аутсорсинг у ресторанному бізнесі дає можливість підприємству зекономити 

на оплаті праці робітників, так як найняти окремого висококваліфікованого 

фахівця обходиться досить дорого. Кінцевою метою застосування даного 

методу є зниження витрат, поліпшення якості та результатів його діяльності. У 

готельно-ресторанному бізнесі України метод аутсорсингу часто застосовується 

при організації кейтерингового обслуговування. Готелі та ресторани 

співпрацюють з фірмами, що мають у своєму підпорядкуванні кваліфікований 

персонал, який обслуговує організовані підприємством-замовником заходи: 

весілля, ювілеї, церемонії, корпоративи. Іншим прикладом використання цього 

методу в індустрії гостинності є співпраця з підприємствами, що виготовляють 

напівфабрикати і постачальниками, які їх привозять. Їх використання 

пришвидшує процес приготування страв і сам процес обслуговування в цілому, 

дозволяє зекономити живу працю та забезпечити малу кількість харчових 

відходів.  

Реінжинірінг – це комплексний метод управління змінами, що передбачає 

революційну перебудову структури підприємства, кінцевим продуктом якого є 
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кардинальне покращення показників компанії. Для перепроектування бізнес-

процесів при застосуванні цього методу враховуються різні показники – 

організаційні, інженерні, інформаційні. Після аналізу вищезазначених даних 

проводиться трансформація і переконструювання існуючих бізнес-процесів. 

Реінжинірінг допомагає підприємству вижити в екстремальній або кризовій 

ситуації, а також прискорити адекватність реакції на зміни [5, с. 175]. У 

ресторанному бізнесі реінжиніринг може використовуватися при плануванні 

закупівель. Наприклад у сучасному світі все частіше використовують CASE-

засоби, які забезпечують високу якість програм, відсутність помилок і є 

простими при обслуговуванні програмних продуктів. Реінжинірінг системи 

планування закупівель у ресторанах дасть змогу контролювати та ретельніше 

обирати постачальників, орієнтуючих не тільки на ціну і якість, а і на вчасність 

здійснення постачань; забезпечити вчасність здійснення постачань у потрібній 

якості, кількості та асортименті [3, c. 17]. 

В ході теоретичного аналізу можна зазначити, що методи бенчмаркінгу та 

аутсорсингу можуть успішно застосовуватися при відкритті підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу. Даунсайсинг та реінжиніринг застосовуються 

для управління змінами на існуючих фірмах. Загальним недоліком всіх методів 

є їх недостатнє опробування в умовах сучасної економіки країни. Ще одним 

недоліком є великі затрати часу на впровадження методів, що не відповідають 

змінам зовнішнього середовища. Проте усі інноваційні методи дають змогу 

оптимізувати витрати, підвищити рівень конкурентоспроможності закладу, 

покращити якість продукції та послуг. Методи бенчмаркінгу, аутсорсингу та 

реінжинірингу сприяють формуванню та розширенню клієнтської бази за 

рахунок створення програм лояльності. Даунгсайсинг у кооперації з 

аутсорсингом дозволяє підприємству сфокусуватися на основних видах 

діяльності. Загалом, аналіз сучасних методів управління змінами показав, що є 

доцільним їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. 

Як відомо, сучасний ринок ресторанних послуг характеризується 

нетривалим життєвим циклом – від одного до трьох років, а за ступенем ризику 

ресторанний бізнес незмінно посідає третє-четверте місце. Тому для 
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закріплення та розвитку на ринку ресторанних послуг, підприємствам 

ресторанного господарства необхідно постійно розвиватися. Позитивному 

розвитку підприємства сприяє перш за все впровадження інновацій. Для того, 

щоб вижити і розвиватися в конкурентному ринковому середовищі, ринкові 

суб‘єкти повинні вміти формувати власні конкурентні переваги, які 

здебільшого досягаються завдяки впровадженню інновацій [4]. Можна 

відмітити, що інновації як явище повинні збільшувати рівень задоволення 

клієнтів, підвищувати конкурентоспроможність закладу та, як результат, 

прибутковість закладу. Це пов‘язано з тим, що інновації – результати науки, які 

втілені в реально існуючі речі та процеси і дозволяють людству переходити на 

новий більш якісний рівень розвитку та існування [3]. 

В сучасному трактуванні термін «інновації» – кінцевий результат 

діяльності, що спрямована на створення й використання нововведень, втілених 

у вигляді вдосконалених чи нових товарів (виробів чи послуг), технологій їх 

виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, 

які сприяють розвитку й підвищенню економічної ефективності виробництва і 

споживання або забезпечують соціальний чи інший ефект [6]. 

Інновації в ресторанному господарстві, з одного боку, можуть бути 

охарактеризовані як виробничі (виробництво продуктів харчування), а з 

другого,  – невиробничі (надання послуг з організації харчування та не 

пов‘язаних з цим процесом послуг). Всі види інновацій у сфері ресторанного 

господарства надають певні переваги як виробникам продукції та послуг 

ресторанного господарства, так і споживачам [3]. 

Сьогодні в Україні для ефективного впровадження інновацій на 

підприємствах ресторанного господарства є і певні перешкоди. Підприємства 

можуть мати низький рівень інноваційного потенціалу, слабкі фінансові 

можливості, недостатню ресурсну базу та незначний попит на інноваційну 

продукцію та послуги. Також відсутність та нестача кваліфікованого персоналу 

або опір інноваційним змінам з боку колективу підприємства не сприятимуть 

впровадженню інновацій [2]. 
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На даному етапі становлення ресторанного бізнесу в Україні отримали 

розвиток такі інноваційні процеси: 

 реінжиніринг бізнес-процесів, «кейтеринг», «креатив-напрям» чи 

авторська кухня, технологія смаження продуктів під тиском; 

 нові розробки холодильного обладнання: бласт-фрізери, бласт-чіллери, 

шок-фрізери; 

 автоматизація системи управління в закладах ресторанного 

господарства, які сприяють появі та розвитку креативної кухні, збільшенню 

кількості додаткових послуг, безпровідної системи замовлень, що надходять від 

клієнтів ЗРГ. 

Завдяки таким нововведенням споживачі послуг закладів харчування 

можуть задовольнити такі свої потреби: якісне харчування, економію часу і 

коштів, високий рівень обслуговування, відпочинок і розваги, задоволення 

спеціальних потреб. 

При постійній зміні зовнішнього і внутрішнього середовища однією з 

цілей будь-якої організації є вміння приймати виклики зовнішнього 

середовища, вміння оперативно перебудовуватися, підлаштовуватися у 

відповідності з новими вимогами. І в цьому моменті одну з головних ролей 

відіграє своєчасне впровадження в практику нових інноваційних ідей. Знання та 

використання даного аспекту сучасними рестораторами дає їм в руки сильний 

інструмент для підвищення ефективності свого бізнесу, а отже, – конкурентну 

перевагу. 

Реалії сьогодення вимагають від українських підприємств ресторанного 

господарства значної інноваційної активності в умовах посилення конкурентної 

боротьби. Цьому сприятиме застосування прогресивних форм і методів 

обслуговування, проведення модернізації екстер‘єру та інтер‘єру закладів, 

використання високотехнологічного обладнання, добору професійного 

персоналу, використання Інтернет-технологій тощо. 

Все це приваблює споживачів, створює імідж серед туристів, а також 

загострює конкуренцію в галузі, яка, у свою чергу, змушує підприємців 

постійно знаходитися в пошуку нових інноваційних переваг. 
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Актуальним напрямом в ринкових умовах є вивчення шляхів 

вдосконалення організації роботи та обслуговування у закладах ресторанного 

господарства. 

Основними напрямками розвитку сучасних технологій обслуговування в 

ресторанах, барах і кафе є: 

 створення концептуальних підприємств ресторанного господарства; 

 розширення мережі віртуальних ресторанів, які забезпечують прийом 

замовлення по мережі Інтернет і доставку його споживачеві; 

 приготування страв у присутності відвідувачів; 

 організація обслуговування по системі кейтеринг; 

 впровадження мерчандайзингу (збуту продукції і послуг). 

Однією із перспективних інновацій в ресторанному бізнесі є розробка і 

впровадження нових концепцій підприємств галузі [2]. У теперішній час можна 

прослідкувати існування різноманітних концептуальних закладів ресторанної 

галузі на локальному ринку, що створюють конкурентне середовище, яке 

сприяє підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості споживачів і, як 

результат, збільшенню прибутку. Ідея концептуального ресторану включає 

вибір підприємцем певної теми, відповідно до якої розробляється меню, 

оформляється інтер‘єр, вибираються постачальники обладнання, посуду, 

приладів, продуктів, напоїв. В якості теми можуть бути використані 

кінематографічний, історичний, літературний чи інший сюжет, легенда. 

Лідером за кількістю та, мабуть, і за якістю концептуальних закладів 

ресторанного господарства в Україні є Львів. Там є багато нових ресторанів 

незвичних форматів, запорукою успіху яких є проривна ідея з чітким бізнес-

планом [6]. Цей напрям розвитку ресторанної справи є перспективним для всіх 

великих міст України, історія яких сповнена цікавих фактів і легенд про 

місцевих героїв. 

Серед нових прогресивних форм обслуговування виділяється «Free-flow». 

У фрі-фло (в перекладі - «вільний потік» або «вільний рух») для українців 

багато незвичайного. Це заклад нового типу як за формою обслуговування, так і 
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за технологією приготування їжі. Фрі-фло – своєрідний гібрид ресторану, фаст-

фуду і «шведського столу». Від першого фрі-фло запозичив комфортність та 

акцент на інтер‘єр, від другого – швидке обслуговування. Як і у форматі 

«шведський стіл», у фрі-фло клієнту також пропонується свобода вибору і 

безпосередній доступ до товару [1]. Ознаки концепції: приготування всіх страв 

на очах у відвідувачів, відсутність офіціантів, наявність відкритої кухні, 

великий і різноманітний асортимент, невисокі ціни. Суть концепції «фрі-фло» 

полягає в максимальній демократичності стосунків із гостями. Вона дає 

можливість відвідувачам самостійно обрати місце, комфортно розміститися, 

почуватися невимушено. 

У ніші вуличної торгівлі збільшується кількість торговельних точок 

мережевого фаст-фуду. Концепція «Street-food» (вуличне харчування) є 

надзвичайно популярною серед жителів міст. В індустрії фаст-фуду давно 

використовується схема франчайзингу, яка вже довела свою ефективність. 

Фуд-холи – логічне продовження популярної сьогодні тенденції здорового 

харчування. 

Одним із перспективних напрямів впровадження інноваційних форм 

обслуговування є віртуальний ресторан, в якому здійснюється прийом 

замовлення по мережі Інтернет і доставка його споживачеві. Сучасні технології 

обслуговування дозволяють потенційним споживачам через систему Інтернет 

увійти на сторінку відповідного ресторану, отримати інформацію про страви, 

ціни, побачити зал і розташування столиків на екрані комп‘ютера. 

Віртуальний ринок ресторанних послуг – це ринок, у якому представлені 

ресторани забезпечують on-line замовлення столиків для клієнтів у мережі 

Інтернет через посередників або самостійно. У м. Києві – розвинутому центрі 

ресторанного сервісу – налічується понад 500 ресторанів. Менеджерську 

роботу по формуванню такого ринку проводить Інтернет-проект «Все про 

ресторани Києва». Це електронний каталог ресторанів столиці, в якому 

подається повна інформація про заклад, меню, ціни, адресу, а також 

забезпечується on-line замовлення столиків [5]. 
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Мерчандайзинг в ресторанній галузі – діяльність по стимулюванню збуту 

продукції та послуг ресторанного господарства. Цей напрям можна розглядати 

як один із методів створення споживчих переваг. 

Для збільшення обсягу продажів в ресторані, кафе або барі застосовуються 

такі прийоми мерчандайзингу: 

 дизайн страв і напоїв; 

 впровадження нових методів обслуговування; 

 агітація в залі; 

 переконуючий продаж; 

 пропозиція у виборі альтернативних продукції і послуг. 

Прийоми мерчандайзингу використовуються при організації 

обслуговування гостей у залі. Наприклад, офіціант може запропонувати гостю 

вподобану частину загального блюда, порціонувати її і подати відповідно до 

замовлення. 

Вирішальним фактором поліпшення роботи підприємств ресторанного 

господарства є якісне і персональне обслуговування споживачів. Підвищенню 

якості обслуговування сприяє висока майстерність і рівень професійної 

підготовки працівників, який досягається за рахунок чіткої системи підготовки 

і підвищення кваліфікації кадрів, організації тренінгу персоналу, професійних 

конкурсів та обліку індивідуальних можливостей працівників. 

Прогресивні форми обслуговування в ресторанах організовуються з 

кількома цілями: 

 прискорити обслуговування великої кількості відвідувачів з обмеженим 

запасом часу (використовується для обслуговування учасників конгресів, 

конференцій, симпозіумів); 

 здивувати споживача послуг ресторанного господарства; 

 залучити новий сегмент споживачів [8]. 

До прогресивних форм організації харчування в ресторанах відносяться 

різні види кейтерингу. Для підвищення рівня його конкурентоспроможності 

необхідно запропонувати впровадження інноваційних технологій. Перш за все 



166 

необхідно зробити акцент на здоровому харчуванні, тобто запропонувати 

споживачу будь-якої форми кейтерингових послуг «здорову їжу», приготування 

якої базується на використанні екологічно-чистої сировини, а також без генно-

модифікованих продуктів. Також запропонувати процеси приготування страв, 

які майже не руйнують поживні речовини, вітаміни та при яких процес 

приготування проходить при знижених температурах, без утворення хрумкої 

шкірочки. Крім даних інновацій, необхідно запропонувати для кейтерингу з 

обслуговування подій впровадити інновацію для сервірування банкетного столу 

– карвінг та арт-візаж [7]. 

Ще одним прикладом прогресивної форми обслуговування можна назвати 

стіл саморозрахунку. Він може бути встановлений у залі ресторану з 

розрахунку один на 25-30 відвідувачів, які користуються ним одночасно. Стіл 

сервірують приладами і стравами, а також касою саморозрахунку і блокнотами 

з олівцями, щоб попередити можливість помилок при саморозрахунку. 

Прогресивні форми обслуговування сприяють наближенню послуги до 

споживача, збільшенню швидкості обслуговування, підвищенню інтересу до 

наданої послуги, залученню нових споживачів і збільшенню прибутку закладу 

ресторанного господарства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 

Виявлено, що ресторанний бізнес є одним із найбільш розповсюджених видів 

малого бізнесу, тому заклади ведуть між собою постійну боротьбу за 

сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних споживачів 

їхньої продукції та послуг.  

Використання інноваційних методів управління змінами у сфері готельно-

ресторанного бізнесу є достатньо широким і ефективним. Доцільність 

використання даних методів вже доведена на прикладі зарубіжних фірм. При 

використанні бенчмаркінгу, даунсайсингу, аутсорсингу та реінжинірингу 

підприємцям та менеджерам необхідно враховувати особливості вітчизняної 

економіки, адаптувати їх до української нормативно-правової бази. Проте для 

українського готельно-ресторанного бізнесу є бажаним фокусування на одному 

напрямі у процесі діяльності (метод даунсайсингу), вивчення слабких та 
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сильних сторін підприємств-конкурентів для відкриття і подальшого ведення 

бізнесу (метод бенчмаркінгу, перекладання неключових обов‘язків на 

спеціалізовані компанії задля покращення якості та результатів діяльності 

(метод аутсорсингу), переходити до якісно нового рівня бізнесу в результаті 

перебудови та перепроектування бізнес процесів (метод реінжинірингу). 
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Кaрiнa Шaркo  

Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

AНAЛIЗ ФУНКЦIOНУВAННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПOСЛУГ 

УКРAЇНИ В УМOВAХ ГЛOБAЛЬНИХ ВИКЛИКIВ 

У стaттi булo прoведенo aнaлiз туристичнoгo ринку Укрaїни. Дoслiдженo 

oсoбливoстi функцioнувaння ринку туристичних пoслуг Укрaїни. Визнaченo 

oснoвнi прoблеми ринку туристичних пoслуг в умoвaх COVID-19 тa пoлiтичнo-

екoнoмiчнoї ситуaцiї в Укрaїнi. Зaпрoпoнoвaнo зaхoди щoдo рoзвитку тa 

пoкрaщення якoстi туристичних пoслуг. 

Ключові слова: туризм, туристичнa привaбливiсть, пaндемiя COVID-19, ринoк 

туристичних пoслуг. 

Туризм стaнoм нa сьoгoднi ввaжaється oднiєю з нaйбiльш швидкo 

прoгресуючих гaлузей. Тенденцiї рoзвитку свiтoвoгo ринку туристичних пoслуг 

oбумoвленi в рiвнiй мiрi як iнтенсивним пoпитoм, тaк i рiзнoмaнiтнoю 

прoпoзицiєю. В умoвaх пoсилення глoбaлiзaцiйних прoцесiв туристичнa 

iндустрiя зaвдяки стрiмким темпaм зрoстaння перетвoрилaся нa oдну 

з прioритетних сфер у свiтoвiй екoнoмiцi. Це впливaє як нa вдoскoнaлення 

oкремих гaлузей, тaк i сoцiaльнo-екoнoмiчний рoзвитoк oкремих крaїн. Зa 

дaними Мiжнaрoднoї туристичнoї oргaнiзaцiї чaсткa туризму у свiтoвoму ВВП 

стaнoвить 9 %, у свiтoвoму експoртi пoслуг – 30 %, чaсткa вiд oбсягiв свiтoвoї 

тoргiвлi – 6%, кoжен 11 зaйнятий прaцює у сферi туризму. 

Ринoк туристичних пoслуг нaлежить дo сектoрiв, якi нaйбiльше 

пoстрaждaли вiд пaндемiї COVID - 19. Oдними iз прioритетних зaвдaнь мaю 

бути aктивнi змiни у нaпрямку вiднoвлення гaлузi туризму тa її виведення нa 

якiснo нoвий рiвень. Oкрiм тoгo, удoскoнaлення нaдaння туристичних пoслуг 

сприятиме ствoренню нoвiтнiх пiдхoдiв тa перетвoрень зaдля якiснoгo 

регулювaння прoцесiв, пoв‘язaних iз пaндемiєю, рoзвитку ширoкoгo спектру 

aктуaльних для спoживaчiв пoслуг iз врaхувaнням сучaсних вимoг цифрoвiзaцiї, 

глoбaлiзaцiї тa впрoвaдження iннoвaцiй в iндустрiю туризму. 
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Прoблемaм стaнoвлення тa функцioнувaння ринку зaгaлoм i туристичнoгo, 

зoкремa, присвяченo прaцi бaгaтьoх вiтчизняних i зaкoрдoнних вчених                                

М. Пoртер, Ф. Кoтлер, В. Гoлoвинець, С. Гaврилюк, I. Шкoлa, В. Дaнильчук,  

Ю. Мaзур, O. Любiцевa, Н. Кудлa, Л; Гoнтaржевськa  тa iн. У свoїх прaцях 

aвтoри рoзглядaють рiзнi aспекти сутi, функцiй тa oсoбливoстей ринку 

туристичних пoслуг. Пoряд з тим не дo кiнця рoзкритими зaлишaються питaння 

oсoбливoстей oргaнiзaцiї тa рoзвитку туристичнoгo ринку в Укрaїнi. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є aнaлiз функцioнувaння ринку туристичних 

пoслуг Укрaїни в умoвaх глoбaльних викликiв. 

Ринок - це інститут або механізм, що з'єднує разом покупців 

(представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг. 

Туристичний ринок, як і всі інші ринки, функціонує на основі дії законів 

попиту і пропозиції. В широкому аспекті ринок туристичних послуг означає 

місце, де відбуваються угоди купівлі-продажу туристичного продукту                          

[2, с. 130]. 

Ринок туристичних послуг представляє адекватну сучасним економічним і 

соціальним умовам форму розвитку туризму, як суспільно корисного виду 

людської діяльності. Суспільна значимість туризму полягає у тому, що він різко 

активізує розвиток творчих здібностей людей (на основі реалізації особистої 

волі як свободи просторового переміщення, у зв'язку з розширенням кругозору, 

сфери обміну життєвим досвідом у зв'язку з переміщенням людей за межі 

їхнього постійного проживання й звичного соціуму й т.д.). 

Склaднa пoлiтичнa тa екoнoмiчнa ситуaцiя в Укрaїнi стримує рoзвитoк 

туристичнoї iндустрiї. Ситуaцiя невизнaченoстi вiдлякує пoтенцiйних 

iнoземних туристiв. A oтже, для пoкрaщення ситуaцiї пoтрiбнo, в першу чергу, 

вести грaмoтну iнфoрмaцiйну пoлiтику, спрямoвaну нa ствoрення пoзитивнoгo 

iмiджу крaїни [1, с. 72]. 

Низькi пoкaзники туристичнoї aктивнoстi Укрaїни нa свiтoвoму ринку, a 

oсoбливo чoтирирaзoве перевищення iмпoрту туристичних пoслуг нaд 

експoртoм свiдчaть прo недoстaтню кoнкурентoспрoмoжнiсть вiтчизнянoї 
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iндустрiї туризму. Це мoжнa пoяснити трьoмa гoлoвними фaктoрaми: пo-перше, 

недoстaтньoю ефективнiстю реaлiзaцiї мехaнiзму зaбезпечення прioритетiв 

держaвнoї пoлiтики у сферi oргaнiзaцiї експoрту туристичних пoслуг; пo-друге, 

пoтужним впливoм рoзвинених глoбaльних кoрпoрaцiй, якi кoнтрoлюють 

свiтoвий ринoк туристичних пoслуг, a сaме: Carison Companies, American 

Express, Preussag, Airtours, Accor – i низки iнших; пo-третє, вiдсутнiстю явищa 

мaсoвoстi туризму в Укрaїну через низьку плaтoспрoмoжнiсть oснoвнoї мaси 

нaселення. 

В свoю чергa, пaндемiя COVID-19 нaйсильнiше вдaрилa пo туристичнoї 

iндустрiї в усьoму свiтi. Через пaндемiю кoрoнaвiрусупoтiк туристiв у свiтi 

скoрoтився нa 65%. Зa першi вiсiм мiсяцiв 2020 рoку кiлькiсть мiжнaрoдних 

прибуттiв знизилaся нa 70%. Це призвелo дo втрaти 730 млрд дoлaрiв, пoнaд 

120 мiльйoнiв рoбoчих мiсць oпинилися пiд зaгрoзoю. Укрaїнa не стaлa 

виключенням. Зa oфiцiйними дaними туристичний бiзнес в Укрaїнi вже втрaтив 

мiнiмум 1,5 млрд дoлaрiв. Тисячi прaцiвникiв туристичнoгo сектoру Укрaїни 

втрaтили рoбoту [1, с. 73]. 

Прoтиепiдемiчнi зaхoди, вжитi в рaмкaх прoтидiї пoширенню 

кoрoнaвiрусу, серйoзнo oбмежили перемiщення людей нaвiть в межaх крaїн, де 

вoни живуть, не кaжучи вже прo зaкoрдoннi пoїздки. З пoчaткoм кaрaнтинних 

зaхoдiв, oбмеження нa пoїздки, пoв'язaнi з COVID-19, дiяли у бiльшoстi крaїн 

свiту. 1 червня 2020 рoку 156 урядiв пoвнiстю зaкрили свoї кoрдoни для 

мiжнaрoднoгo туризму. Це стaлo причинoю пaдiння дoхoдiв в сферi туризму, як 

в'їзнoгo, тaк i внутрiшньoгo [4]. 

Туристичнi кoмпaнiї були зaкритi oдними з перших. Бiльшiсть гoтелiв, 

рестoрaнiв, туристичних oб'єктiв були зaкритi в пiк кризи, a фестивaлi тa зaхoди 

були скaсoвaнi aбo перенесенi. Туристичнi кoмпaнiї тaкoж є oдними з oстaннiх, 

хтo вiднoвив дiяльнiсть, i нaвiть пiсля вiднoвлення рoбoти, їм все oднo 

дoвoдиться зaстoсoвувaти сувoрi медичнi прoтoкoли тa зaхoди стримувaння, щo 

oзнaчaє, щo вoни мoжуть прaцювaти лише з oбмеженими мoжливoстями.  
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Aнaлiз стaну вiтчизнянoгo туристичнoгo ринку свiдчить прo те, щo 

рoзвитoк туризму в Укрaїнi перебувaє лише нa пoчaткoвiй стaдiї.  

Прoте, зa нaявнoстi неoбхiдних ресурсiв для рoзвитку туризму, в Укрaїнi 

iснують чинники, якi чaсткoвoстримують рoзвитoк ринку туристичних пoслуг: 

– незaдoвiльний стaн дoрiг тa пiд‘їзних шляхiв дo oб‘єктiв туристичнoгo 

признaчення, недoстaтнiй рiвень рoзвиненoстi тa висoкa вaртiсть aвiaцiйнoгo 

спoлучення; 

– недoстaтня oблaштoвaнiсть рекреaцiйних теритoрiй тa невисoкий рiвень 

туристичнoгo сервiсу; 

– низький рiвень iнфoрмaцiйнoгo супрoвoдження туристичнoї дiяльнoстi, 

недoстaтнiй рiвень упрaвлiння гaлуззю; 

– незaдoвiльний стaн туристичних oб‘єктiв, зoкремa aрхiтектурнoї 

спaдщини; 

– вiдсутнiсть системнoї держaвнoї пiдтримки рoзвитку туристичнoї гaлузi; 

– знaчний рiвень тiнiзaцiї сфери, щo усклaднює прoтиепiдемiчний 

кoнтрoль; 

– нецiльoве викoристaння кoштiв вiд туристичнoгo збoру нa мiсцях [3, с. 

86].  

Рoзвитoк туристичнoї гaлузi Укрaїни пoвинен ґрунтувaтись нa 

впрoвaдженнi iннoвaцiй у вирoбничo-гoспoдaрський прoцес пiдприємств тa 

oргaнiзaцiй цiєї сфери, щo, свoєю чергoю, пoтребує iнвестицiйних вклaдень.  

Нaявнiсть великoї низки прoблем свiдчить прo мoжливiсть рoзвитку 

нaцioнaльнoгo туризму тiльки у випaдку знaчнoї фiнaнсoвoї пiдтримки з бoку 

держaви, прoте сучaснa Укрaїнa не мaє екoнoмiчнoї мoжливoстi здiйснювaти 

iнвестувaння. В результaтi склaдaється ситуaцiя, кoли з oднoгo бoку, aктивнo 

рoзвивaється «туризм для бaгaтих», тoбтo виїзний туризм, який сприяє 

зрoстaнню фiнaнсoвих пoтoкiв з Укрaїни, a з iншoгo бoку, в тiнi зaлишaються 

внутрiшнiй i в'їзний туризм, для рoзвитку яких пoтрiбнa мoбiлiзaцiя знaчних 

держaвних ресурсiв i серйoзнi змiни нa зaкoнoдaвчoму рiвнi. Тaким чинoм, в 

Укрaїнi прaктичнo не викoристoвується нaцioнaльний туристичний пoтенцiaл, a 

рoзвитoк туристичнoї iнфрaструктури знaхoдиться у вкрaй низькoму стaнi, щo 

вимaгaє серйoзнoгo i прoфесiйнoгo втручaння [1, с. 75]. 
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Укрiплення пoзицiй Укрaїни нa свiтoвoму туристичнoму ринку є 

мoжливим зa умoв ствoрення нaцioнaльнoгo кoнкурентoздaтнoгo туристичнoгo 

прoдукту, iмiджу крaїни/регioну, прийняття дoстрoкoвoї стрaтегiї тa викoнaння 

пoлiтики стiйкoгo рoзвитку щoдo вирiшення нaгaльних прoблем: 

– зaбезпечення безпеки перебувaння iнoземних грoмaдян; 

– викoристaння iнфoрмaцiйних технoлoгiй для прoсувaння туристичнoгo 

прoдукту, зaдoвoлення пoтреб спoживaчiв тa вдoскoнaлення менеджменту и 

мaркетингу ЗЕД у туризмi; 

– вдoскoнaлення зaкoнoдaвствa; 

– oнoвлення iнфрaструктури, пiдвищення квaлiфiкaцiйнoгo рiвня нaявнoгo 

персoнaлу, нaвчaння нoвих кaдрiв; 

– вирiшення трaнспoртнoї прoблеми; 

– пoдoлaння пoлiтичнoї кризи, щo дaсть змoгу туристичнoму ринку 

Укрaїни перейти нa нoвий, вищий ступiнь [5]. 

Iснують знaчнi передумoви для рoзвитку ринку туристичних пoслуг 

Укрaїни, aле, вoднoчaс, є бaгaтo стримуючих фaктoрiв йoгo пoдaльшoгo 

рoзвитку. Oснoвними причинaми негaтивнoгo впливу нa дoслiджувaний ринoк є 

вiйськoвi дiї нa Схoдi крaїни тa стрaх iнoземних туристiв вiдвiдувaти Укрaїну, 

нерoзвиненa нa нaлежнoму рiвнi туристичнa iнфрaструктурa, низькa купiвельнa 

спрoмoжнiсть укрaїнськoгo нaселення. В тoй же чaс, як свiдчaть стaтистичнi 

дaнi, в нaшiй крaїнi є нaлежнa мaтерiaльнo-технiчнa бaзa для нaдaння 

туристичних пoслуг. 

Тaким чинoм, укрiплення пoзицiй Укрaїни нa свiтoвoму туристичнoму 

ринку є мoжливим зa умoв ствoрення нaцioнaльнoгo кoнкурентoздaтнoгo 

туристичнoгo прoдукту, iмiджу крaїни/регioну, прийняття дoстрoкoвoї стрaтегiї 

тa викoнaння пoлiтики стiйкoгo рoзвитку щoдo вирiшення нaгaльних прoблем:  

зaбезпечення безпеки перебувaння iнoземних грoмaдян; викoристaння 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй для прoсувaння туристичнoгo прoдукту, зaдoвoлення 

пoтреб спoживaчiв тa вдoскoнaлення менеджменту й мaркетингу ЗЕД у туризмi; 

вдoскoнaлення зaкoнoдaвствa;  oнoвлення iнфрaструктури, пiдвищення 
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квaлiфiкaцiйнoгo рiвня нaявнoгo персoнaлу, нaвчaння нoвих кaдрiв; вирiшення 

трaнспoртнoї прoблеми; пoдoлaння пoлiтичнoї кризи, щo дaсть змoгу 

туристичнoму ринку Укрaїни перейти нa нoвий, вищий ступiнь. 
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Постановка проблеми. Без якісного просування, регіональний туристичний 

продукт не зможе вийти на належний рівень ринку. В даний час, конкуренція в 
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світі перевищує всі масштаби, боротьба за споживача відбувається не тільки 

між готелями чи турфірмами, але і між містами, регіонами та країнами. 

Просування туристичного продукту – це один із самих складних та важливих 

етапів діяльності на туристичному ринку. Відповідно, весь процес просування 

продукту впливає на розвиток туризму в країні та регіоні. В даний час ми 

можемо спостерігати сильну конкуренцію, оскільки виходять на ринок нові 

туристичні центри, дуже стрімко розвиваються інтернет-технології та онлайн-

продажі, споживачі все частіше бажають поєднати різні види відпочинку, а так 

само спостерігається скорочення тривалості туристських поїздок. Все це 

змушує замислюватися і постійно перебувати в пошуку нових способів 

просування туристичних продуктів, оскільки успішна робота туристичного 

регіону залежить не тільки від потрібного продукту відповідної якості, 

орієнтованого на національний ринок. 

Мета стаття – аналіз можливостей для просування регіонального 

туристичного продукту на національний ринок. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Окремі аспекти 

просування туристичних продуктів розглянуті у працях таких науковців: 

Баранюк Д., Борущак М., Горіна Г., Кожухівська Р., Мальська М., 

Михайліченко Г., Соловйов А. Проте, на сьогодні не було детально розглянуто 

сучасні методи просування туристичних продуктів локального рівня на 

національний рівень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм як галузь господарства є 

фундаментальною основою національної економіки різних країн світу. В 

цілому, згідно даним ВТО, вклад туризму у світову економіку становить 10,8% 

світового валового внутрішнього продукту.  

Брендинг територій – достатньо новий напрям, проте, за період його 

існування накопичено велику кількість теоретичного матеріалу. Бренд регіону – 

це сукупність цінностей, які демонструють своєрідні характеристики регіону та 

які отримали суспільне визнання та популярність [7, с. 121].  
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При реалізації деякого туристичного продукту-місця (для відпочинку, 

екскурсії, заняття хобі тощо) пропонуються не тільки природні та створені 

людиною пам‘ятки, але й послуги, що надаються різними суб‘єктами 

господарювання, які використовують існуючу туристську та паратуристську 

інфраструктуру, історичну та культурну спадщину, гостинність та 

доброзичливість місцевого населення, а також враження про об‘єкт (його 

повсюдно поширені стереотипи), або очікувана величезна кількість подій, які 

мають відбутися в період перебування туриста. Так, широко розуміється 

продукт, виявляється дуже складним поєднанням різнорідних і іноді дуже 

далеких компонентів.  

Ці компоненти можна розглядати (групувати) на кількох рівнях, серед яких 

виділяються [6, с. 45]: 

− спадщина – територіальні ресурси, не пов‘язані з розвитком туризму 

(природа, культура, історія, економіка тощо); 

− інфраструктура – територіальні ресурси, пов‘язані з розвитком туризму 

та доповнюють первинні компоненти, що збагачують туристичну пропозицію 

території (готельна, гастрономічна, паратуристська база); 

− додана цінність – атрибути території, які приносять туристам певне 

задоволення (ідея, назва, логотип, образ, стереотипи тощо); 

− організація та управління – будь-які структури та дії, що дозволяють 

функціонувати перерахованим елементам як туристський продукт. 

Ядром (суттю) всієї системи вважається спадщина, тобто деякі ресурси 

території, що існували завжди, що передаються з покоління до покоління. 

Ці ресурси з‘явилися внаслідок природних процесів чи різноманітної не 

туристської діяльності. Незважаючи на те, що походження первинних 

компонентів не має нічого спільного з туризмом, вони утворюють ту частину 

територіального потенціалу (його багатство), завдяки якій найчастіше туризм 

взагалі може розвиватися. Насамперед, до спадщини ми зараховуємо природні 

(ландшафт, природні особливості) та створені людиною (наприклад, різні 

пам‘ятники, музеї, культуру, історію) пам‘ятки, а також економіку регіону, 

людський потенціал тощо [5, с. 215]. 
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Інфраструктура (вторинні компоненти) охоплює всі ресурси території, які 

з‘явилися пізніше і, що найважливіше, у зв‘язку зі стихійним або плановим 

розвитком туризму. Ці ресурси доповнюють ресурс спадщини і таким чином 

підвищують привабливість території як туристської пропозиції. В першу чергу, 

до інфраструктури відносяться основні форми туристичного забезпечення 

(готельна, харчування, паратуристська база), що є відгуком на зростаючий 

попит, а також різні інвестиції, які можуть розглядатися як непрямий ефект 

напливу туристів (наприклад, підвищення комунікаційної доступності регіону, 

музею, виставки, події). 

Третій рівень туристського продукту-місця – додана цінність, тобто 

символічні компоненти, що існують головним чином у сфері психології. 

Теоретично в маркетингу дедалі частіше підкреслюється, що на ринку «не існує 

простих продуктів». Будь-який продукт збагачується деякими додатковими 

перевагами. Вони генеруються уявою покупців у вигляді різних емоцій, 

вражень, переживань, поглядів, стереотипів, задоволення. Придбання 

споживачем продукту, що володіє деякою доданою цінністю, визначає його 

позицію, життєву філософію, відбиває його особистість, стає показником 

престижу, належності до певної соціальної групи [5, с. 217]. 

Вінниччина – край багатої і різноманітної природи, героїчної історії, що 

сягає сивої давнини, унікальних археологічних, архітектурних та культурних 

пам‘яток різних епох, самобутніх фольклорних надбань, витоки яких беруть 

початок у доісторичні часи. 

Саме географічне положення Вінницької області в центрі України 

сприятливе для її перспективного розвитку як в цілому, так і для туризму 

зокрема. Воно ж обумовлює і транзитність території. Вінницьку область 

перетинають залізниці, які використовуються для міждержавних сполучень: 

Москва–Бухарест, Москва–Прага, Москва–Софія, Київ–Будапешт–Любляна–

Трієст, Київ–Легніце та ін. 

Територією області проходять важливі магістралі: Київ–Одеса, Київ–Львів, 

Харків–Львів, Київ–Кишинів та ін. По щільності залізничних колій на одну 

тисячу квадратних кілометрів території область посідає п‘яте місце по Україні 

[4]. 



177 

Проведенню відпочинку та оздоровленню сприяє помірно-

континентальний клімат області. 

Вінницька область має досить густу мережу річок, що відносяться до 

басейну Чорного моря. Головні річки області доповнюють малі, кількість яких 

сягає тисячі (1086). 

Чимало водних ресурсів області зосереджується в ставках (понад 4 тис.) га 

водосховищах (63). Всі водойми області надають великі можливості для таких 

видів відпочинку населення, як катання на човнах, катамаранах, купання, водні 

мандрівки, оздоровчі сонячні та повітряні ванни, рибальство. Цими видами 

відпочинку можуть скористатися і туристи [4]. 

Крім того, в області стрімко розвивається активний туризм. З метою 

популяризації та підтримки цього виду туризму Вінницьким туристично-

спортивним союзом розроблено 37 нових маршрутів, з них: 10 водних, 6 

пішохідних, 6 велосипедних, 8 маршрутів вихідного дня та 1 лижний.  

Вінниччина багата і якісними мінеральними та прісними підземними 

водами. Варто при цьому згадати хоча б Хмільницьке родовище мінеральних 

лікувальних радонових вод, де створено систему курортних оздоровниць, в 

яких успішно лікуються люди з різноманітними хворобами. 

Гарний відпочинок пропонують Будинки відпочинку «Гірський» (Могилів-

Подільський район) і «Сокілець» на річці Південний Буг та бази відпочинку 

підприємств і організацій на берегах річок Південний Буг, Дністер, Мурафа, в т. 

ч. на березі водосховища Ладижинської теплоелектростанції біля с. Степашки 

[4].  

Дуже важливими є сучасні методи просування туристичного продукту в 

інформаційному просторі, які також потрібно враховувати: наявність веб-сайту 

чи сторінки в соціальних мережах, можливість придбати електронний квиток, 

здійснити бронювання через Інтернет тощо. На думку Івана Ліптуги, 

президента Національної туристичної організації України, в регіонах дуже 

недооцінюють роль туризму, і така ситуація майже повсюдна. Про це свідчить 

й те, що в Україні переважна більшість компаній займаються виїзним 
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туризмом, а не розвитком в‘їзного і внутрішнього туризму. Тому й 

інфраструктура в області недорозвинена, як і маркетинг міст і територій. «У нас 

такий залишок пострадянського ставлення на всіх рівнях: і на державному, і на 

місцевому, – розповів Іван Ліптуга. – В Мінфіні, коли я працював директором 

Департаменту туризму та курортів, мені постійно доводилося змагатися з 

нашими спеціалістами, які казали, що туризм – це бізнес і його не треба 

фінансувати з державного бюджету. Але це глибока помилка, тому що країна 

має вкладати гроші в промоцію і розвиток своїх територій, а вже все інше 

зробить бізнес. Держава має не заважати бізнесу, але має створити для цього 

умови. І маркетинг та брендинг територій – це саме той інструмент, яким має 

займатися держава і місцеві органи влади. Але бізнес має долучитися до цього 

дуже активно» [1]. 

На етапі просування доцільно використовувати послуги рекламних 

кампаній, а також методи стимулювання збуту, які сприятимуть швидшому 

завоюванню продуктом запланованого цільового сегмента ринку. Робота зі 

зв‘язками з громадськістю спрямована на аналіз громадської думки та 

формування позитивного іміджу туристичного підприємства та його діяльності. 

Реклама є найважливішим інструментом просування товару і послуг компанії. 

За допомогою реклами створюється образ фірми, здійснюється інформування 

споживача про туристичну послугу і стимулювання попиту на неї. У туризмі 

реклама є актуальним напрямком діяльності, що обумовлено специфічними 

властивостями туристичних послуг (нерозривність виробництва і споживання, 

нездатність до зберігання, невідчутність). Стимулювання збуту націлене на 

посилення та прискорення реакції у відповідь з боку споживачів за рахунок 

системи спонукальних прийомів і заходів. Під стимулюванням збуту в туризмі 

розуміються короткострокові заохочувальні заходи, що сприяють продажу [9, с. 

75].  

Сучасне інформаційне середовище переповнене різною рекламою, її роль 

дуже висока і залежить від того, яке враження у споживача сформується про 

турпродукт. Через рекламу турфірмі потрібно докласти всіх зусиль, щоб 
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довести відповідну інформацію, створити найсприятливішу думку у 

потенційних споживачів, і викликати відповідні дії. Переконлива аргументація 

підвищує продаж товарів і послуг на 12-50%, а оригінальність зупиняє увагу 

втричі частіше. Вибір ідеї для реклами можна зробити на основі аналізу 

матеріалів конкурентів, відвідування виставок, експертизи, порівняльного 

аналізу. Але необхідно дотримуватися правило: ніколи не копіювати цілком 

чужі ідеї і прийоми оформлення. Чужими ідеями можна користуватися тільки 

для того, щоб вони доповнювали власні [5, с. 271]. 

При випробуванні продукту в умовах ринку здійснюється пробне 

впровадження. Найбільш поширені форми такої перевірки:  

 рекламні тури, що представляють собою спосіб інформування про 

появу нового турпродукту цільових груп споживачів, що наочно демонструє 

його переваги та конкурентні переваги. Як правило, рекламні тури проводяться 

для засобів масової інформації, що користуються авторитетом у представників 

цільових груп, а також туристичних агентств, які планують здійснювати 

продаж даного туру;  

 стаді-тури, спрямовані на ознайомлення з властивостями і 

особливостями нового туристичного продукту, вивчення технології надання 

послуг, демонстрування переваг співпраці з організатором туру. Надається 

співробітникам самої турфірми або представникам турагентств. Основним 

завданням даних турів є збільшення обсягу продажів і популяризація маршруту 

подорожі;  

 пробні продажі проводяться для груп споживачів невеликої 

чисельності, в більшості випадків – для постійних клієнтів турфірми. За 

рахунок отримання практичної оцінки реальними споживачами, до початку 

етапу масових продажів у впроваджуваний продукт, можуть бути внесені 

вимушені зміни [6, с. 45].  

Інформативна реклама інформує споживачів про нові тури з метою 

створення початкового попиту. Спонукальна реклама впливає на підсвідомість 

людини, закликаючи до покупки. Нагадувальна реклама своїм завданням 
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ставить нагадування споживачеві про існування вже добре відомого туру. 

Реклама є дорогим заходом, тому при визначенні стратегії просування 

турпродукту, необхідно чітко сформулювати цільову аудиторію, її інтереси, 

захоплення і запити, і з отриманих даних зробити правильний вибір засобів 

реклами з метою отримати бажаний ефект. Найбільш популярним видом 

реклами є інтернет-реклама. Для більшості це бажане джерело інформації. А 

такі види реклами, як білборди, плакати, оголошення, телебачення, радіо, 

банери, журнали і в газетах трапляються значно рідше.  

Реклама в інтернеті найпоширеніша серед турфірм через свою простоту і 

дешевизну, а також спрямованістю на велике коло користувачів віртуального 

простору. Після неї так само користується увагою людей реклама на афішах, 

щитах і плакатах – люди часто на неї дивляться і звертають увагу на яскраві 

картинки, вивіски, плакати, читають слогани і якщо реклама зроблена 

правильно, фірма запам‘ятатися читачеві, то в подальшому він може стати 

клієнтом [7, с. 244]. 

В туристичній сфері дуже популярною рекламою є такий вид реклами, як з 

уст в уста. Це дуже ефективна реклама, адже задоволений туристичними 

продуктами клієнт розповідає і рекомендує туристичну фірму всім своїм 

знайомим. 

Останнім часом активно розвивається сфера блогерства. Блоги – це 

персональні сайти або сторінки в соціальних мережах, які складаються, в 

основному, з особистих записів власника блогу і коментарів користувачів до 

них. Можливість залишати коментарі, висловлюючи свою думку з приводу 

написаного, робить блоги досить відвідуваними майданчиками інтернету. Були 

проведені різні дослідження і розробки, які показали, що аудиторія блогів – 

цілком платоспроможна група споживачів. Відвідувачі блогу довіряють автору 

і його рекомендаціям, оскільки автор в блозі розкриває себе як особистість. 

Були зроблені висновки, згідно з якими блогосфера є прекрасним майданчиком 

для проведення різних рекламних кампаній [8, с. 79].  
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Найбільш інноваційним маркетинговим інструментом формування та 

просування регіонального турпродукту на національний ринок є картсистема 

туристських дестинацій (Destination-Card-Systeme) [2, с. 9]. 

Впровадження туристичних карток дозволяє диверсифікувати туристичний 

продукту дестинацій, залучити в процес туристського обслуговування 

національних (перевізників, національні пам‘ятки, громадські об‘єднання) та 

локальних (готелі, заклади торгівлі, заклади харчування, туристично-

інформаційні центри, екскурсійні бюро) операторів, розширити асортимент 

доступних для туриста послуг, знизити ціну на окремі послуги турпродукту, 

організувати ефективне просування місцевих пам‘яток та атракцій на 

національний ринок. 

Карт-система туристської дестинації – це об‘єднання в єдиний турпродукт 

послуг різних організацій і продаж туристам права на їх споживання за 

нижчими цінами у вигляді спеціальної картки. Основними елементами 

картсистеми є: організації, що виробляють туристські послуги; туристично-

інформаційні центри та організації, які розробляють і реалізують картки 

турпродукту; покупці карток турпродукту [2].  

Реалізація туристичних послуг через карт-систему заснована на 

використанні маркетингових механізмів стимулювання збуту, управління 

туристськими потоками, оптового продажу. Туристична картка, як правило, 

випускається у форі електронної пластикової картки (на зразок банківської) або 

чекової книжки з відривними талонами або спеціальної сторінкою для відміток 

про відвідування об‘єкта [2]. 

Впровадження карт-систем в практику формування дестинацій 

культурного туризму є найважливішим інструментом непрямого стимулювання 

збуту туристичного продукту окремих регіонів. Маловідвідувані об‘єкти 

туристичної індустрії, якщо вони входять в картки турпродукту, з одного боку, 

підвищують свою популярність, а з іншого – працюють на позитивний образ 

дестинації в цілому. В даному випадку виникає синергетичний ефект: 

привабливість турпродукту, що складається з послуг, включених в картку, 

набагато вище, ніж проста сума привабливість цих же об‘єктів, що 

функціонують поза карт-системи. 
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Висновки. Таким чином, було визначено, що неможливо без маркетингу 

сформувати регіональний туристичний продукт на національному ринку, 

оскільки цей продукт орієнтований на зовнішніх споживачів, які можуть 

дізнатися про дестинації і її продуктах виключно завдяки маркетинговому 

просуванню, а адекватний продукт, його ефективне ціноутворення та 

оптимальний розподіл, однозначно формується на основі маркетингового 

підходу. Найбільш інноваційним маркетинговим інструментом формування та 

просування регіонального турпродукту є карт-система туристських дестинацій 

(Destination-Card-Systeme), туристичні квитки, туристичні білети, гостьові 

квитки, які дозволяють здійснювати непряме управління туристським 

комплексом окремих регіонів на національному ринку. Було визначено, що 

Вінницька область володіє значним туристичним потенціалом, який може бути 

реалізовано на національному рівні. Для цього методами просування можуть 

слугувати соціальні мережі, телебачення, контекстна реклама та радіо. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ 

У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ 

У статті досліджено сучасні особливості та перспективи розвитку 

кейтерингу як інноваційної форми ресторанного бізнесу України. Доведено, що 

саме кейтерингові послуги дають змогу забезпечити широкий спектр послуг 

ресторанного бізнесу. Представлено класифікацію кейтерингу та основні види 

кейтерингу. Проаналізовано переваги та недоліки застосування кейтерингу. 

Ключові слова: кейтеринг, класифікація, обслуговування, послуга, заклади 

ресторанного господарства, інновації, виїзне обслуговування. 

Постановка проблеми. Сьогодні український ринок кейтеринг-послуг є 

досить нестабільним. З одного боку, існує багато закладів ресторанного 

господарства, які простоюють у ранкові та денні години (або враховуючи 

сезонність) і не мають при цьому ні можливостей (автопарк, реклама, фахівці), 
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а ні бажання для того, щоб впровадити власну службу кейтерингу. З другого 

боку, керівництво багатьох закладів бажає забезпечити своїх співробітників 

доставкою гарячих комплексних обідів. Між цими двома ланками одного 

ланцюга не вистачає активних людей, які б могли здійснювати функцію 

доставки, займаючись рекламою, пошуками клієнтів, а також іншими 

організаційними питаннями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням кейтерингу, 

особливостей його розвитку, а також принципів взаємодії із іншими сферами 

послуг займалось багато зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як                           

Ф. Халворсен, Ф. Бастіа, Р. Браймер, Дж. Р. Уокер, В.П. Гребенюк, К. Погодін, 

І. Смирнов, А. Рум‘янцева, Н. П‘ятницька, В. Архіпов та інші [1-5]. Варто 

відзначити, що наукових публікацій за результатами досліджень кейтерингових 

послуг та їхньої якості з огляду на вітчизняні особливості досить мало, тому це 

зумовило актуальність даної теми. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності кейтерингу, а також 

аналіз перспектив розвитку кейтерингу в структурі ресторанного бізнесу 

України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кейтеринг є одним із секторів, 

що досить динамічно розвивається у галузі ресторанного господарства. По суті, 

це організація офісних обідів – на місці або з доставкою на підприємство. 

Слово «кейтеринг» походить від англійського дієслова «cater», що в перекладі 

означає «поставляти провізію», «обслуговувати споживачів», та 

словосполучень «publice catering» – ресторанне господарство, а також «catering 

trade» – ресторанний бізнес [5].  

Суть кейтерингового обслуговування полягає в тому, що ресторан за 

спеціальними замовленнями (кейтерингова компанія) забезпечує замовнику 

приготування, а також доставку готової продукції ресторанного господарства у 

зазначене місце (додому, в офіс, на робоче місце, в місце відпочинку тощо), а 

також ресторанне обслуговування святкового заходу із наданням різних 

сервісних послуг.  
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У нормативних документах, які регулюють діяльність у сфері 

ресторанного господарства, не наведено визначення кейтерингу, не закріплені 

основні вимоги до закладів ресторанного господарства, які надають послуги 

виїзного ресторанного обслуговування.  

Поняття «кейтеринг» згадується в ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного 

господарства. Класифікація». У станарті кейтеринг включено до групи 4.4 

«Постачання їжі, приготованої централізовано, для споживання в інших 

місцях», яка охоплює такі види підприємств ресторанного господарства, як 

4.4.1 (фабрика-заготівельня), 4.4.2 (фабрика-кухня), 4.4.3 (домова кухня), 4.4.4 

(ресторан за спеціальними замовленнями (catering)). У стандарті ресторан за 

спеціальними замовленнями (catering) визначається як заклад ресторанного 

господарства, який призначений готувати і постачати готову їжу та 

організовувати обслуговування споживачів в інших місцях, за спеціальними 

замовленнями [1]. Також у стандарті зазначено, що такі заклади можуть 

обслуговувати бенкети, фірмові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші свята у 

залах, офісах, на природі, під тентами тощо. Таким чином, у стандарті, 

кейтеринг визначено як окремий вид підприємства ресторанного господарства, 

а не як додаткову послугу закладу.  

Світовий ринок кейтеринг-індустрії почав активно розвиватися у США на 

початку XX століття під час масштабного будівництва хмарочосів для 

організації харчування численних робітників. Одночасно ідея отримала швидке 

поширення як спосіб забезпечення харчування співробітників великих 

промислових підприємств і офісних працівників бізнес-центрів США, а також 

Європи, з метою більш ефективної організації робочого дня.  

Кейтеринг – досить гнучкий, різносторонній бізнес, який шукає шляхи 

розвитку в Україні. Починаючи займатися даним видом бізнесу, необхідно 

створити торгову марку, з якою у покупця ототожнюватимуться якість послуг і 

продуктовий ряд, що пропонується компанією. Сьогодні можна говорити про 

стандартизацію послуг, яка регламентує час доставки їжі, про розширене меню, 

додаткові послуги, систему знижок. Навіть в умовах економічної кризи, збитки 
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у кейтеринговому бізнесі було мало відчутно, адже зараз все більше клієнтів 

віддають перевагу здоровій їжі, а не напівфабрикатам. Про це свідчить те, що, 

наприклад, компанія «Confetti events&catering», яка надає кейтерингові 

послуги, зазначила, що 2019 рік був дуже продуктивним, тобто їхні послуги 

користувалися популярністю та попитом.  

Практично всі великі кейтерингові компанії мають власні базові кухні, а 

також складські та підсобні приміщення, в яких працюють кухарі та інший 

обслуговуючий персонал сфери ресторанного господарства. У штаті, як 

правило, є шеф-кухар і менеджер із продажу послуг фірми. Решта персоналу 

наймається для проведення конкретного заходу.  

На сьогодні кейтеринг – це ціла індустрія. Розроблено систематизовану 

класифікацію кейтерингу за такими ознаками, як: 

1) місце надання кейтерингових послуг;  

2) контингент замовників;  

3) вид підприємства;  

4) ціновий сегмент;  

5) місце приготування страв;  

6) вид заходів;  

7) тип наданих послуг;  

8) повнота наданих послуг.  

Виділяють декілька видів кейтерингу:  

– приготування їжі в приміщенні;  

– приготування їжі поза приміщенням (виїзне ресторанне обслуговування);  

– контракт на поставку (доставка в офіс);  

– соціальний кейтеринг;  

– роздрібний продаж готової кулінарної продукції;  

– VIP-кейтеринг;  

– кейтеринг напоїв та коктейлів (виїзний бар) [4].  

Кейтеринг у приміщенні (on-premise catering) – один і найпопулярніших 

видів, він має багато спільного з традиційним ресторанним обслуговуванням. 
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Але крім організації столу, клієнтові пропонується відповідним чином 

обладнане приміщення, яке може бути використане для проведення різних 

заходів. Зазвичай зали розраховані на прийом від двохсот до декількох тисяч 

людей. Приміщення для такого виду кейтерингу називаються бенкетними 

залами, а одна з його переваг – усе необхідне устаткування розміщене в будівлі, 

де проходять прийоми. Тут є в наявності кухня для підготовки, а також 

приготування страв, холодильне приміщення для зберігання продуктів, а також 

місце й устаткування для санітарної обробки. Інша перевага – наявність 

приміщень для зберігання напоїв, посуду і столових приладів, скатертин і 

елементів оформлення. Можливість використання інвентарю кейтерингової 

компанії дає змогу заощадити час для підготовки заходу пов‘язане з доставкою, 

установкою і налаштуванням необхідного обладнання [2].  

Кейтеринг поза рестораном (off-premise catering) передбачає 

обслуговування на території замовника. Особливість цього виду кейтерингу 

пов‘язана із тим, що більшість ресторанів мають невеликі зали, а також не 

можуть обслуговувати велику кількість гостей. Приготування страв 

здійснюється в ресторані, після чого замовлення доставляють до місця 

проведення заходу. Ресторан відповідає за якість приготування, а також за 

доставку блюд, сервіровку, професійне обслуговування, прибирання приміщень 

і повний розрахунок із замовником після закінчення заходу.  

Багато компаній, піклуючись про забезпечення їжею своїх співробітників, 

звертаються до послуг кейтерингових компаній. У цьому виді кейтерингу 

також можна виділити три напрями, такі як приготування обідів в офісі клієнта, 

доставка напівфабрикатів з наступним доведенням страв до готовності і 

роздачею, доставка готових обідів в одноразовому посуді. Цей вид кейтерингу 

має назву «контракт на постачання». Обіди доставляють, як правило, в 

одноразовому посуді з приладами або в ємностях для подальшої подачі на 

території покупця [2]. Замовлення необхідно зробити заздалегідь, через мережу 

Інтернет або по телефону не пізніше ніж за 18 годин до передбачуваного часу 

доставки.  
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Соціальний кейтеринг – це надання послуг рестораном на території 

замовника з використанням його устаткування для приготування страв. 

Замовник і ресторан, що надає послугу соціального кейтерингу, заздалегідь 

обговорюють дату, меню, особливості сервіровки й обслуговування. В 

обов‘язки ресторану входить також прибирання приміщення після проведення 

заходу. Даними послугами соціального кейтерингу користується замовник під 

час організації сімейних святкових заходів. При цьому ресторан може надати 

замовникові згідно з угодою окремі предмети для сервіровки столу й аксесуари. 

Роздрібний продаж готової кулінарної продукції – це торгівля продуктами 

харчування (бутербродами, борошняними кондитерськими виробами, 

упакованими в целофанову плівку), а також прохолодними напоями під час 

проведення спортивних змагань, фестивалів, карнавалів.  

VIP-кейтеринг передбачає виїзне ресторанне обслуговування із залученням 

висококваліфікованих кухарів та офіціантів. 

Щодо винного бару, то це передусім наявність на заході «безпосередньо 

бару», а саме мобільної збірної конструкції, що дає змогу, де б то не було, 

організувати повноцінний процес приготування коктейлів. Також мається на 

увазі робота фахівців (барменів, помічників барменів, офіціантів), наявність 

барного устаткування, інвентарю, посуду, доставка на місце проведення 

алкоголю, соків, напоїв, фруктів, льоду тощо – загалом, усього комплексу 

заходів і засобів, необхідних для приготування в окремо взятому місці 

(незалежно від наявності приміщення) коктейлів і мікс-дрінків [3].  

Кейтерингові послуги поділяються на основні, а також додаткові. До 

основних належать приготування та доставка продукції ресторанного 

господарства, послуги офіціантів, барменів; а до додаткових – організація 

культурного дозвілля та дизайнерська робота під час оформлення приміщень, 

де буде проводитись замовлений бенкет, прибирання приміщення після 

бенкету.  

Ресторан за спеціальними замовленнями (кейтерингова компанія) виконує 

роль посередника або повністю бере на себе забезпечення основних і 
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додаткових послуг. У першій ситуації організатор кейтерингового 

обслуговування дає зацікавленим замовникам координати декількох музичних 

груп, ведучих вечорів, аніматорів, дизайнерів, флористів, фірм, які займаються 

прокатом теплоходів, весільних аксесуарів та ін. У другій – вони особисто 

можуть домовлятися про умови надання додаткових послуг та їх оплату, 

позбавивши замовника від зайвих турбот. 

Комплексність кейтерингових послуг прямо пропорційно залежить від 

фінансових можливостей замовника. Вартість замовлення кейтерингової 

компанії залежить від:  

– рівня кейтерингової фірми (класу та типу базисного закладу);  

– кількості гостей (чим більше персон обслуговується на бенкеті, тим 

дешевше обходиться частування для кожного з гостей). Наприклад, якщо 

готується вечеря на двох, замовнику доведеться оплатити не тільки вартість 

вечері, а й послуги офіціанта та водія. У разі масового замовлення ці послуги 

надаються безкоштовно;  

– складності меню, програми (сценарію) проведення свята та переліку 

додаткових послуг. 

Висновки. Незважаючи ні на що, послуги кейтерингу є досить 

перспективними. Щорічно кількість компаній, які надають дані послуги, 

зростає, а ті компанії, які працюють на ринку, збільшують свої обороти. Таким 

чином, як видно із вищевикладеного, організація і розвиток кейтерингової 

діяльності в структурі ресторанного господарства України набирає обертів та 

вдосконалюється. Сфера ресторанного бізнесу у нашій країні рухається вперед, 

підкоряючись економічним законам попиту та пропозиції, а також конкуренції 

за споживача. 
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В даній статті розглядаються стратегії та методи ціноутворення в закладах 

ресторанного господарства. Визначено, які стратегії та методи 

ціноутворення дають можливість координувати шлях, рівень та швидкість 

зміни ціни, адже ціноутворення в індустрії харчування – це ефективний 
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Постанова проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. В даний час як одна з особливостей світового ринку 

виступає наявність високого ступеня конкуренції між підприємствами, що є 

одним з результатів розробки та заохочення принципів вільної торгівлі, 
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боротьби з бар'єрами при здійсненні торгової діяльності, зростання процесу 

інтеграції та глобалізації в сучасному світі, тобто в компаніях виникають 

проблеми розробки стратегії та розвитку.  

Формування цілей статті. Основною метою статі є визначення стратегій та 

методів ціноутворення в закладах ресторанного господарства.   

Посилання на сучасні дослідження та публікації. У науковій літературі 

таких вчених як:  О. І. Пилипенко [5], Я. В. Литвиненко [5], Т. Є. Литвиненко 

[5] питання ціни та ціноутворення приділено велику увагу, оскільки ціна – дуже 

важлива економічна категорія підприємствам харчування. Цінова стратегія у 

ресторанному бізнесі покликана вирішувати такі завдання: залучення великої 

кількості відвідувачів та максимізація частки ринку; отримання запланованого 

прибутку; досягнення окупності інвестицій; створення позитивного «іміджу» 

підприємства в індустрії харчування; формування конкурентної поведінки 

підприємства над ринком ресторанних послуг; забезпечення рентабельності 

підприємства.  

Ціноутворення – встановлення цін, процес вибору остаточної ціни в 

залежності від собівартості продукції, цін конкурентів, співвідношення попиту 

та пропозиції та інших факторів.  

Мета ціноутворення – забезпечити мотивовану, своєчасну та достатню 

цінову реакцію таким чином, щоб отримати максимальний обсяг продажів з 

мінімальною втратою маржинальності. 

Етапи, у процесі здійснення яких розробляється цінова політика 

підприємства та стратегія підприємства, включають: 

1) постановку завдань та розробку цілей встановлення цін; 

2) пошук напрямів рішення та альтернативних варіантів цінової політики; 

3) здійснення узгодження та узагальнення всієї наявної цінової інформації; 

4) прийняття рішень щодо встановлення цін на конкретні товари, їх 

реалізація та контроль за здійсненням [5]. 

Основним завданням цінової стратегії є отримання максимальної суми 

прибутку під час реалізації запланованого обсягу продажів. Стратегія 
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ціноутворення має бути спрямована на забезпечення довготривалого 

задоволення інтересів покупців за допомогою оптимального поєднання 

внутрішньої стратегії розвитку компанії та умов зовнішнього середовища, 

відображеного в розробленій довгостроковій маркетинговій стратегії та 

маркетингової політики компанії. 

Проблеми, що виникають під час розробки цінової стратегії: 

1) вибір як орієнтуючий фактору ціноутворення на підприємстві лише 

витрат; 

2) нездатність цін до зміни, необхідної для кращого пристосування до 

зміни ринкових факторів, у деяких випадках; 

3) вивчення та аналіз цін окремо від інших елементів системи маркетингу; 

4) нездатність обліку в цінах особливостей реалізації продукції в окремих 

сегменти ринку [2]. 

Проблеми підтверджують необхідність обліку типу ринкової структури 

розробки цінової стратегії, наявності інструментів, що дозволяють здійснити 

вибір оптимальних рішень щодо ціни в залежності від змінних внутрішніх та 

зовнішніх факторів. 

За умовами ринкової економіки діяльність підприємств ресторанного 

господарства має певні стратегії ціноутворення: 

1. Стратегія ціноутворення, основою якої є цінність товару (стратегія 

«зняття вершків». Стратегія зняття вершків полягає в встановлені високих цін 

на початковому етапі і зниженні їх з часом для максимального збільшення 

прибутку в довгостроковій перспективі. Ця стратегія працює за переваги 

попиту на товар над аналогами, або за рахунок його унікальності.  

2. Стратегія прямування за попитом. Ціна у випадку цієї стратегія схожа на 

«зняття вершків», але відмінністю є те, що ціна швидко має знижуватись. Іноді 

деякі товари, які з‘являються на ринку спочатку випускають ідеальний продукт, 

а з часом вони змінюються у вигляді, дизайні та зниженням ціни поступово 

змінюються від попередніх моделей. Але термін самого зниження проходить 

довго, для задоволення попиту покупців. Якщо кількість обсягів продажу різко 

скорочується, то ціна аналогічно до стратегії знижується [1]. 
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3. Стратегія проникнення полягає в встановлені низької ціни для бистрого 

розширення компаній за рахунок масовості. Мета стратегії проникнення: 

максимально швидко розширити присутність та збут існуючих товарів компанії 

на ринку. При реалізації такої стратегії компанія повинна поступово 

зміцнювати своє становище на ринку за рахунок повнішого охоплення ринку.  

Стратегія проникнення ринку належить до високовитратним стратегіям 

(оскільки пов'язані з інтенсивної рекламної підтримкою і стратегіями низьких 

цін). 

4. Стратегія усунення конкурентів полягає в використані низьких цін для 

максимального обсягу продажів, щоб не допустити виходу конкурентів на 

ринок. Тобто в цій стратегії застосовуються мінімальні ціни наближені до 

витрат, але створює великий обсяг попиту. Конкурентна боротьба – це події, 

створені задля утримання та зростання частки ринку підприємства. Мінімальна 

мета конкурентної боротьби – утримати поточних покупців та не дати їм 

перейти на конкурентів. Максимальна мета конкурентної боротьби – відібрати 

покупців у основних конкурентів компанії [4]. 

5. Стратегії, які заборонені. В переважно в більшості ці стратегії або 

заборонені державою, або не відповідають моралі ринкових відносин. 

Застосування таких стратегій може привести до державних санкцій та 

порушення законодавства України, а також негативні заходи конкурентів. 

До таких стратегій відносять:  

- стратегія монополістичного ціноутворення – ціноутворення 

підтримуються за рахунок високих цін. Такі стратегії заборонені 

законодавством так, як мають за мету отримання надприбутку; 

- стратегія демпінгових цін, застосовується за рахунок максимально 

наднизьких цін від аналогічних товарів. Мета встановлення переваг об‘ємів 

продажу над конкурентами. Така стратегія заборонена законодавством; 

- стратегії ціноутворення, базуються на договорах між суб‘єктами 

господарювання ціноутворення, які обмежують конкуренцію, та встановлюють 

власні ціни на товари. Такі групування намагаються встановити свій контроль 

цін, окремо від держави; 
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- стратегії ціноутворення, які порушують нормативні акти ціноутворення в 

державі; 

- стратегії ціноутворення з спекулятивними цілями. 

Методи ціноутворення – методи, що використовуються при формуванні 

цін на продукцію та послуги. Ці методи мають індивідуальний характер, які 

залежать від діяльності компанії, її мети, ситуації на ринку та інших факторів.  

До основних методі ціноутворення в ресторанному бізнесі відносять:  

1. Собівартість плюс відсоток націнки. Метод, поширений в ресторанному 

бізнесі, зазвичай використовується диференційовано, з орієнтацією на 

собівартість страв і напоїв, і навіть з урахуванням трудомісткості виготовлення. 

2. Точка беззбитковості. В даному випадку власник бізнесу намагається 

визначити мінімальний рівень націнки, який дозволить закладу працювати на 

прибуток. Однак, ця модель викликає сумніви, тому що націнка може 

виявитися надто високою або, навпаки, низькою, виходячи з ринкового аналізу 

[3]. 

3. Ціна, що сприймається. Цей метод орієнтований на цінові очікування 

вашого гостя. Тут важливо знати свою цільову аудиторію та розуміти, чи 

відповідає ваша пропозиція можливостям клієнта. В даному випадку, важливо 

встановити таку оптимальну ціну, коли ви зможете максимізувати націнку та 

прибуток, мінімізувати свої списання, а гість залишиться задоволений сумою, 

яку він заплатить. 

4. Конкурентоспроможна ціна. Якщо ресторан пропонуєте блюдо, яке 

можна порівняти за якістю та кількістю з аналогами у конкурентів, то вам 

необхідно орієнтуватися на ціни, які диктує ринок. Якщо ціна зросте клієнти 

підуть до конкурентів, якщо ціна буде замала - можете втратити можливий 

прибуток (тут необхідно враховувати безліч факторів, у тому числі точку 

беззбитковості). Винятком із цього правила стануть якість, ексклюзивні 

пропозиції, які є лише у вас [2]. 

5. Знижки на кількість. Акційний метод ціноутворення. Часто вона 

використовується у пропозиціях алкогольної картки. У фастфудах її також 

застосовують для того, щоб спонукати гостя купувати більше. 
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6. Збільшення ціни за рахунок вдосконалення товару. Вдосконаливши 

рецептуру страви може збільшити ціну за рахунок ексклюзивності. Наприклад: 

базовий салат «Цезар», а до нього є можливість вибору: креветки або курячою 

грудкою гриль. Інші варіанти, як приклад, – наповнювачі для омлету, сиропи 

для кави тощо. 

7. Розпродаж. У меню їх називають «страва від шеф-кухаря» або 

«пропозиція дня». Такі назки стимулюють попит за рахунок зниження ціни, що 

дозволить збільшити оборотність інгредієнтів і виручку ресторану. 

8. Психологічна ціна. Використання психологічних прийомів у формуванні 

ціни позиції. Використання цифр 199 замість 200. П'ятірки, сімки, дев'ятки – 

теж саме. Складається враження, що ціна зі знижкою. 

9. Відмінність цін у зв'язку з географією. Здебільшого це стосується 

регіонів. Візьмемо, наприклад, ціни на ягоди взимку Відповідно, ціноутворення 

залежатиме від вартості сировини та сезонності у кожному конкретному 

регіоні.  

Методи ціноутворення на асортимент ресторану залежить від ваших цілей. 

Важливо не тільки вибрати одну схему із запропонованого списку, але й 

навчитися варіювати їх залежно від позиціонування та ринкової ситуації [2]. 

Таким чином, розробка цінової стратегії та використання методів 

ціноутворення здійснюється в результаті виконання певних етапів, при 

реалізації яких необхідно враховувати виникнення проблем, що ускладнюють 

застосування розробленої стратегії компаніями щодо реалізації своєї продукції 

в закладах ресторанного господарства. 
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НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У статті розглядаються різні методичні та організаційні інструменти, які 

можна використовувати для оцінки рівня клієнтоорієнтованості в 

ресторанному бізнесі. Зроблено висновки про необхідність наявності системи 

показників, яка дозволить своєчасно вживати заходів для подальшого 

підвищення ефективності діяльності ресторанів. При цьому критерії оцінки 

управління клієнтоорієнтованістю в ресторанному бізнесі, відображаються в 

індикатори оптимізації структури реалізації продукції, витрат, а також 

узгодженості операційних та збутових процесів у просторі та часі. 

Ключові слова: клієнтоорієнтованість, маркетингова політика, методичні та 

організаційні інструменти, потреби клієнтів, ефективність бізнесу. 

Постановка проблеми. Особливістю сучасного ресторанного ринку є 

відкритість конкурентних умов, що вимагає від компаній розвитку особливої 

конкурентної переваги перед тими, хто має більший досвід господарської 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3%282%29__3.3(2)
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діяльності. Деякі ресторатори уважно вивчають теоретичні розробки вчених 

щодо впровадження клієнтоорієнтованих підходів, а інші відкрито заявляють, 

що вони орієнтовані на клієнта, що не завжди відповідає дійсності. Проте 

стратегічна важливість клієнтоцентричності з точки зору обслуговування є 

незаперечним фактом у ресторанній індустрії. Сьогодні не існує єдиного 

механізму впровадження клієнтоорієнтованого обслуговування ресторанів на 

основі їх функції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичним та теоретичним 

дослідженням питань конкурентоспроможності закладів ресторанного бізнесу 

присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: В. Бусаркіна,    

Г. П'ятницька, В. Гросул, И. Ман, О. Задніпровський, О. Устьян,                         

А. Котельникова, Ю. Сухенко тощо. У той же час вищезазначені аспекти 

дослідження не висвітлюються повною мірою. Тому що вчені досліджували 

проблематику ґрунтуючись на наукових поглядах, що вже склалися, по-різному 

обґрунтовуючи причини та методи оцінки цієї категорії, а це призводить до 

виникнення потреби у розробці комплексного (системного) підходу до 

підвищення конкурентоспроможності закладу ресторанного бізнесу. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз умов факторів 

підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу та 

розробка нового концептуального підходу до маркетингової моделі закладу 

ресторанного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Для формування ефективної маркетингової 

політики в ресторанному бізнесі на основі клієнтоорієнтованого підходу є 

неминучий вихід за межі загальноприйнятої функціональної сфери маркетингу 

у сферу операційного менеджменту та управління персоналом. З цією метою 

доцільно адаптувати для потреб маркетингу інструментарій, яким оперують у 

цих галузях. Враховуючи це, необхідно застосувати для впровадження 

клієнтоорієнтованого маркетингу набір наступних методичних напрямків: 

інтрамаркетинг (внутрішній маркетинг) та маркетинг відносин. 
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Клієнтоорієнтованість – це така технологія роботи з клієнтом, спрямована 

на створення комфортних умов для клієнта та повного задоволення його потреб 

з метою отримання додаткового прибутку з урахуванням повторних звернень 

до компанії, викликаних емоційним захопленням процесу покупки [1]. 

Загалом клієнтоорієнтованість визначають такі складові, як: орієнтація на 

утримання клієнтів (основна ідея); індивідуальні комунікації з клієнтами 

(реалізуються через особисте спілкування персоналу з клієнтами); 

співробітництво, засноване на відносинах, а не на продукті (формуються 

відносини між рестораном та клієнтом, що виходять далеко за межі 

загальноприйнятої взаємодії у межах акта економічного обміну). 

Можливе виділення наступних основних груп завдань з оцінки 

клієнтоорієнтованості: 

- оцінка поведінки клієнтів/співробітників: 

- оцінка мотивації, цінностей, установок, особистісних якостей 

клієнтів/співробітників; 

- оцінка знань, умінь, навичок співробітників 

На основі концепції маркетингу відносин виникли клієнтоорієнтовані 

організації, які на відміну від традиційних, обирали інновації та розвиток, 

концентрацію уваги на задоволенні потреб споживачів, якісному сервіс та 

обслуговування [2]. 

Клієнторієнтований маркетинг є новою парадигмою управління емоціями 

та враженнями клієнтів, його впровадження дозволить по-іншому поглянути на 

кожного клієнта, сприйняти його як особистість, творчо підійти до процесу 

виявлення та задоволення його потреб. Все це в результаті підвищить рівень 

лояльності клієнта та, на цій основі, прибутковість ресторану. 

Клієнтоорієнтована діяльність дає переваги закладам харчування у 

вигляді економії на видатках, збільшення прибутку, утримання існуючих 

позицій на ринку та збільшення кількості клієнтів шляхом зростання 

позитивного іміджу. Налагоджені зв'язки клієнтоорієнтованих ресторанів, їх 

досвід у залученні та утриманні споживачів формують основу для успішної 

діяльності ресторану та ефективного ведення бізнесу [3]. 



199 

Для забезпечення можливості свідомого управління та контролю 

клієнтоорієнтованого маркетингу «клієнтоорієнтованість» вимагає створення 

спеціальних методик вимірювання та контролю. На жаль, на це питання немає 

однозначної відповіді, як серед вчених, так і серед практиків, а визначення 

рівня клієнтоорієнтованості організації залишається одним із найпроблемніших 

питань у цієї концепції. 

Для вирішення цієї проблеми на практиці широко застосовуються різні 

показники, що характеризують ставлення споживачів до закладу харчування, 

наприклад, індекс задоволеності споживачів, індекс чистої підтримки, 

коефіцієнт лояльності тощо. В основному дані методи ґрунтуються на польових 

маркетингових дослідженнях споживачів, вони є дорогими, в фінансовому 

плані, процедурами і вимагають тривалого часу для реалізації. 

Незважаючи на те, що компетентність – це здатність використати засвоєні 

знання, вміння та навички для ефективного досягнення результатів як у 

звичайних, так і в екстремальних умовах, індикатори оцінки ефективності 

клієнтоорієнтованості організації повинні включати такі показники, які дають 

можливість оцінити результати та ефективність програми із задоволення потреб 

клієнтів, що визначається прибутковістю організації [6]. 

Задоволеність клієнтів та ефективність ресторанного бізнесу досягаються 

за умови реалізації заздалегідь спланованої програми, яка спрямована на пошук 

потенційних споживачів, розробку продуктів (товарів та послуг) ресторану, 

напрацювання каналів збуту та ефективну їх реалізацію з урахуванням 

об'єктивних даних щодо попиту цільових груп, основою якої є застосування 

напрацьованих алгоритмів роботи та встановлення стійких та взаємовигідних 

зв'язків із споживачами, що відображають фактичне задоволення інтересів на 

всіх етапах взаємодії як внутрішніх, і зовнішніх клієнтів закладів харчування. 

Особливо слід зазначити систему стимулювання персоналу, оскільки 

невмотивований персонал навряд чи буде ефективно задовольняти потреби 

клієнтів.  

Як правило, ефективна система реалізації охоплює практично все 

структурні підрозділи ресторанного бізнесу, та її якість визначає ефективність 

діяльності закладів харчування загалом. Комплексний підхід до визначення 
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ефективності клієнтоорієнтованого підходу в закладах харчування має 

враховувати як якість, власне, продукту закладу харчування, і якість 

обслуговування клієнта. 

Індикаторами ефективності бізнес-процесів, як зазначають низка 

експертів, може бути кілька груп показників: 

- показники процесу, що характеризують виконання та витрати на нього, 

які можуть бути як абсолютними, і відносними; 

- показники продукту процесу, що характеризують продукт (послугу) як 

результат виконання процесу; 

- показники задоволеності клієнтів процесу, що характеризують ступінь 

задоволеності споживача (внутрішнього та зовнішнього) результатами процесу 

(виходом, послугою, продукцією тощо), який, зокрема, може оцінюватися 

кількістю рекламацій [1]. 

Таким чином, для оцінки рівня клієнтоорієнтованості потрібна система 

показників, що дасть змогу своєчасно вжити заходів для подальшого 

підвищення ефективності діяльності організації. Критерії оцінки управління 

клієнтоорієнтованістю організацій відображаються в індикаторах оптимізації 

структури реалізації продукції, витрат та узгодженості операційних та збутових 

процесів у просторі та часі. 

Відсутність цілісної клієнтоорієнтованої стратегії для закладів 

харчування створює значні недоліки в адмініструванні співпраці з клієнтами, 

адже запорукою його успішного здійснення є персоналізація співпраці. 

Персоналізація роботи з клієнтами виражаються такими складовими: процеси, 

які забезпечують індивідуальність пропозиції та комунікацій, виходячи з 

цінностей конкретного клієнта та проаналізованого масиву даних щодо нього; 

продажі, що передбачають надання продукції унікальних властивостей під 

потреби конкретного клієнта та використання персоніфікованих каналів та 

методів збуту; обслуговування, яке характеризується зручністю та високою 

якістю післяпродажного сервісу, моніторингом задоволеності та лояльності 

клієнта. 

Важливим напрямком удосконалення адміністрування співробітництва з 

клієнтами ресторанного бізнесу є виявлення існуючого рівня 
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клієнтоорієнтованості її працівників, зокрема тих, хто здійснює безпосереднє 

обслуговування споживачів. Ключовими критеріями клієнтоорієнтованого 

працівника є наявність широкого спектра теоретичних знань та практичних 

навичок по роботі з різними категоріями клієнтів, висока мотивованість із 

залучення потенційних споживачів, можливість ідентифікувати індивідуальні 

особливості клієнтів, можливості погодження інтересів клієнтів через 

задоволення їх потреб і завдяки досягнення потрібних економічних показників. 

При виборі курсу на досягнення клієнтоорієнтованості працівника, необхідно 

враховувати вид цієї орієнтованість, що дозволить обґрунтовано вибрати метод 

для її досягнення [5]. 

Багато закладів харчування, зазвичай, не проводять класифікування 

клієнтоорієнтованості. При цьому переважає колективна клієнтоорієнтованість 

як відділ обслуговування клієнтів, а внутрішньоособистісна не виявляється, і не 

встановлюються демонстративні стандарти. Також заклади харчування 

зазвичай не проводять оцінки рівня клієнтоорієнтованості діючих працівників 

та не встановлюють критерії при пошуку та відборі потенційних працівників. 

Тому важливо запровадження практики оцінки характеристик працівників та 

мотивація їх до поліпшення. 

Клієнтоорієнтований маркетинг тісно пов'язаний із процесом управління 

враження клієнтів. Так, досить важливим аспектом клієнтоорієнтованого 

підходу до діяльності рестораної сфери є психологічна складова. Як показує 

практика, при виборі того чи іншого ресторанного продукту, клієнт потенційно 

оцінює цінність тих вражень, які він отримає протягом перебування в закладі 

харчування. З огляду на це слід зазначити, що певні позитивні враження клієнт 

має отримувати не лише під час споживання ресторанного продукту, але й у 

процесі його створення та реалізації, тобто безпосередньо під час взаємодії із 

персоналом закладів харчування. 

Усі сучасні методичні підходи до формування індикаторів оцінки 

управління клієнтоорієнтованістю закладів харчування можна об'єднати у дві 

великі групи, а саме підходи експертних та економічних оцінок. 

Кількісні показники характеризують загальну величину результату 

управління клієнтоорієнтованістю організації, а якісні – відносну, визначальну 

тенденцію ефективності [1]. 
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Для ефективного управління клієнтоорієнтованістю у ресторанному 

бізнесі доцільно використання низки інструментів, що формують 

організаційно-методичне забезпечення клієнтоорієнтованого маркетингу, із 

суміжних функціональних областей менеджменту, зокрема, проектного 

менеджменту, операційного управління персоналом, що відображено у таблиці 

1. 

Таблиця 1 – Методичні та організаційні інструменти 

клієнтоорієнтованого маркетингу в організації ресторанного бізнесу [4] 

Інструменти Зміст Ціль 

Цільова 
ідентичність 

Формування цільової ідентичності, 
трансляція цільової ідентичності 
через когнітивні детермінанти, аудит 
цільової ідентичності 

Формування цільового образу 
організації в когнітивному 
ефірі 

Маркетинг 
взаємовідносин 

Забезпечення високої 
конкурентоспроможності та 
ринкових пропозицій організації, 
формування кола постійних клієнтів, 
розвиток відносин із клієнтами для 
підвищення лояльності. 

Створення та підтримка 
довгострокових відносин з 
клієнтами 
 

Робота зі скаргами 
і пропозиціями 

Формування системи збору скарг та 
пропозицій, визначення форм 
реагування на них, забезпечення 
вдосконалення процесу, 
обслуговування на базі аналізу скарг 
та пропозицій 

Формування ефективної 
системи зворотного зв'язку з 
клієнтами та обліку їх скарг та 
пропозицій у роботі 
ресторанного бізнесу 
 

Стандартизація 
обслуговування 

Формування вимог до ідеального 
процесу обслуговування, опис 
еталонного процесу обслуговування, 
впровадження стандарту 
обслуговування контроль за 
дотриманням стандарту 

Впровадження еталонного 
процесу надання послуги 
 

Кайдзен Виявлення резервів удосконалення 
процесу обслуговування, визначення 
причин у нестачі в обслуговуванні, 
формування в системі збору оцінки 
та впровадження удосконалень в 
обслуговуванні 

Забезпечення постійного 
вдосконалення процесу 
обслуговування 
 

Внутрішній 
маркетинг 

Розробка програми внутрішнього 
маркетингу, формування системи 
підбору працівників, побудова 
системи навчання кадрів, визначення 
форм та методів мотивації та 
контролю 

Виховання орієнтованого на 
клієнта персоналу 
 

Управління 
точками контакту 

Аудит точок контакту, оцінка точок 
контаткту, визначення 
коректувальних заходів, реалізація 
вдосконалень 

Забезпечення позитивного 
сприйняття клієнтами 
організації у всіх можливих 
точках контакту 
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     Продовження таблиці 1 

Проектування 
послуги 

Опис процесу надання послуги, 
перепроектування процесу надання 
послуги, внесення змін до процесу 
надання послуги 

Планування оптимального 
процесу надання послуги 
 

Проектний підхід  Створення зведеного плану проекту, 
комплектування команди проекту, 
управління реалізацією проекту, 
контроль реалізації проекту 
 

Забезпечення впровадження 
клієнтоорієнтованого підходу 
у визначені терміни у межах 
бюджету 
 

 

Перелічені інструменти охоплюють основні аспекти застосування 

клієнтоорієнтованого маркетингу і дозволяють досягти високої ефективності 

реалізації цього комплексу організаційних змін. 

Для постановки реалістичних цілей та результативного управління 

лояльністю споживачів важливе значення набуває аналіз клієнтів закладу 

харчування. З цією метою в рамках дослідження був адаптований класичний 

інструмент маркетингу та фахівців зі збуту – «воронка продажів», яка є 

графічною. ілюстрацію розподілу клієнтів на стадії готовності до покупки 

(рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поглиблена «воронка» продажу [2]. 

В основу даного інструменту закладено принцип розподілу клієнтів за 

стадіями процесу продажів від першого контакту до скоєння акта купівлі та 

надалі до перетворення клієнта в «адвоката» закладу харчування (клієнти, які 

не лише обслуговуються, а й рекомендують заклад оточуючим). Цей варіант 

Потенційні покупці 

Перспективні 

покупці 

Зацікавлені покупці 

Мають бажання купити 

 Здійснюють покупку 

вперше 

 Здійснюють повторні покупки 

 Здійснюють регулярні покупки 

Виступають адвокатами бренду 

Втрачені покупці 
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«воронки» продажів якісно відрізняється від інших тому, що вона не 

закінчується в момент покупки, а триває через ряд стадій до 

моменту перетворення покупця на лояльного, чим і обумовлена її назва 

«поглиблена». 

Поданий варіант «воронки» краще співвідноситься з логікою 

клієнтоорієнтованості, тому що відображає повний шлях клієнта від 

потенційного до лояльного. Подібне розуміння даного інструменту відкриває 

нові можливості для максимального створення персоніфікованих засобів 

впливу на споживачів для розширення клієнтської основи організації сфери 

послуг. 

Отже, можна з упевненістю сказати, що обслуговування, орієнтоване на 

клієнта, є успішним інструментом лояльності, оскільки воно відповідає 

емоційним потребам сучасного споживача. Впровадження клієнтоорієнтованих 

послуг у корпоративну діяльність вимагає всебічного та комплексного аналізу 

стану бізнесу, а також залучення керівництва та співробітників. 
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Актуальності набирає питання щодо важкості обрання анімаційних послух, 

адже в їх різноманітті досить важко загубитися.  А більшість туристів не 

знають значення анімаційних послуг, і насправді не розуміють важливість і 

важкість професії аніматора. 

Ключові слова: анімація, туризм, дозвілля, розваги, туристи, рекреаційна. 

Анімаційний туризм може розбавити вашу подорож. Так як він пожвавлює, 

надихає, спонукає до справжнього відпочинку на будь-який смак, розвиває не 

лише в історичному, а й в духовному та культурному значенні, можна з 

головою поринути у інший всесвіт, якщо на мить забути про цей в якому ми 

знаходимось. Більшість людей прагнуть до кращого і невідомого у подорожах. 

Вони готові заплатити великі кошти, адже вважають, те що більше коштує 

принесе їм більше задоволення, вони розставляють свої пріоритети, в 

залежності від  їх вподобань. 

На сьогодні анімацію можна розглядати, як формулу «трьох D», а саме: 

delassiment – фізичний відпочинок, розслаблення; divertissement – розваги; 

development – розвиток. Але в майбутньому їх стане більше. У всьому розмаїтті 

анімаційного туризму досить легко розгубитися, чи обрати тей, що не 

відповідає вашому бажанню, інтересам, темпераменту. Тому найбільшою 

проблемою – це є складність вибору анімаційних послуг. Найскладнішим є 

правильно розподілити пріоритети за власними інтересами.  

Діяльність більшості країн світу  в нинішній день ніяк не уявити 

без розвитку сфери туризму і, як наслідок, розширення соціально-економічних 

взаємозв‘язків. Варто зауважити, що сфера надання туристичних послуг на 

відміну від інших видів господарської діяльності має певні специфічні риси. 

Головна роль належить туристу як споживачу, що за допомогою здійснення 
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власних видатків визначає привабливість продукту. У підсумку це впливає на 

фінансовий наслідок діяльності. Одним з ефективних сучасних засобів впливу 

на вибір споживачем того чи іншого готелю є надання анімаційних послуг, які 

підкреслюють особисте ставлення до гостей із різними вимогами щодо 

відпочинку. Тому анімація як особлива складова одиниця оганізації дозвілля 

виходить на новий ступінь застосування, дає змогу використовувати її в 

різноманітних аспектах соціальної діяльності. Тому пропоную розглянути 

потреби, які відповідають видам анімаційного туризму [2]: 

  бажання отримати нову інформацію – вам допоможуть в цьому: 

культурний, музейний, освітній, діловий, етнічний і археологічний тип 

анімаційного туризму; 

  брагнення змінити навколишнє середовище – в такому разі можна 

обирати усі види анімаційного туризму, окрім, освітнього та ділового, тому 

подібне; 

  прагнення для відновлення стану здоров‘я та здорового способу життя – 

лікувально-оздоровчий, екологічний, спортивно-оздоровчий чи навіть 

сільський туризм, тощо; 

  якщо вас наслідують духовні потреби, тоді вам сподобаються наступні 

види: релігійний, культурний, етнічний, музейний та інші; 

  найбільш поширеними є естетичні потреби у туризмі, відповідно до цих 

потреб схиляються наступні види анімаційного туризму: культурний, 

розважальний, музейний, екологічний; 

  потреби у розвагах є у 55% всього населення світу, тому пріоритетними 

до них є: розважальний, ігровий, фестивальний, пригодницький та інші види, 

що відповідають цьому критерію; 

  масової популярності набирає не лише серед молоді, а й більш у 

дорослого покоління це потреби у гострих відчуттях, так званий «адреналін» - 

екстремальний, спортивний, пригодницький, ігровий тощо; 

  до професійних потреб слід підбирати: діловий, конгресовий, 

виставковий, освітній, індустріальний, інсентив-туризм та схожі до них; 
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  якщо вас переслідують екологічні потреби, то слід обрати наступний 

туризм: екологічний, сільський, пригодницький, спортивно-оздоровчий; 

  у потребах в комікуванні чи спілкуванні найкраще обрати наступні види 

анімаційного туризму: культурний, етнічний, розважальний, оздоровчий, хобі-

туризм; 

Туристи за їх відношенням до проведення вільного часу поділяються на 

декілька типів особистості [2]:  

  перший – ініціативні  туристи, це люди, які інтенсивно планують свої всі 

вихідні; 

  другий – діловім люди, вони не особо приділяють уваги дозвіллю і навіть 

свій дозвільний час намагаються використати з максимальною користю для 

справи. Частіше всього це бувають: бізнесмени, менеджери, представники 

наукової та технічної інтелігенції тощо; 

  третій - «вузькоспеціалізовані» туристи, які мають якесь одне значне 

захоплення в житті. Щодо прикладу: колекціонування, конструювання, 

моделювання, в‘язання тощо;  

  четвертий тип – активні туристи, які намагаються під час дозвілля дужче 

рухатись (спортивна гра, участь у змаганнях та різних заходах). Програму для 

таких туристів доведеться розробляти з врахуванням на максимальну 

активність; 

  п‘ятий – пасивні туристи, вони надають перевагу домашнім формам 

дозвілля;  

  шостий – невиправні скептики. Вони вважаються одним із найбільших 

складніших типів людей. Їх досить складно чим-небудь зацікавити, але вони 

можуть найти собі розваги самі. 

Зміна ритму життя людини на користь зменшення вільного часу, з одного 

боку, та зниження рівня купівельної спроможності – з іншого, все це потребує 

пошуку варіантів відпочинку, які задовільняють вимоги людей із різним 

бюджетом. Надання анімаційних послуг прямо залежить від суб‘єктивної 

оцінки споживача. Індивідуалізація до потреб окремого споживача неможлива 
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без організації дозвілля завдяки упровадження анімаційних заходів. У 

літературі визначено такі соціальні аспекти анімаційної діяльності, як: 

подолання соціальної кризи; засвоєння цінностей взаємодопомоги, спільного 

соціального буття; формування якості толерантності, альтруїзму, 

відповідальності за спільну справу [1].  

У практиці анімаційної справи для цільового, спрямованого проектування, 

конструювання анімаційних програм можна назвати такі функції туристичної 

анімації [4]:  

  адаптаційна, дозволяє перейти від щоденної ситуації; 

  компенсаційна, звільнює людину від фізичної і психологічної втоми 

щоденного життя; 

  стабілізуючу, що створює позитивні емоції і стимулює психологічну 

стабільність; 

  оздоровчу, спрямовану на відновлення і розвиток фізичних сил людини; 

  інформаційну, що дозволяє отримати нову інформацію про країну, регіон 

перебування, людей; 

  освітню, що дозволяє набути і закріпити у результаті яскравих вражень 

нові знання про оточуючий світ; 

  вдосконалюючу, що дає людині можливість інтелектуально і фізично 

вдосконалюватися; 

  рекламну, що дає можливість через анімаційні програми зробити туриста 

носієм реклами про країну, регіон, туркомплекс, готель, турфірму. 

Таке різноманіття функцій туристичної анімації обумовило і 

багатоманітність видів анімаційної діяльності, а також значну різноманітність 

анімаційних програм і заходів. 

З наведених вище слів можна дійти такого висновку що, характерними 

рисами туризму є:  1) здійснення у вільний час; 2) наявність свободи вибору, 

добровільність, активність, ініціатива як однієї людини, так і різних соціальних 

груп; 3) обумовленість національно-етичними, регіональними особливостями і 

традиціями; 4) різноманітність видів на базі різності інтересів дорослих, молоді 

та дітей; 5) глибока індивідуальність; 5) гуманістичний, культурологічний, 

розвиваючий, оздоровчий і виховний характер. 
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Поєднавши два явища такі, як анімацію та туризм, можна отримати 

анімаційний туризм, який включає анімаційні послуги в туризмі. Воно увібрало 

в себе характерні обом явища, якості. Посиливши в собі соціально культурні 

функції та явища, культуро генеруючі механізми та їх реалізація. Варто 

зазначити, що анімаційна діяльність є важливою складовою рекреації, інакше 

кажучи процесу відродження фізичних і духовних сил організму. [2]. 

Основою конструювання та формування програм відпочинку є:  щоденний 

відпочинок – аматорські заняття на  відкритому повітрі, звичайні прогулянки, 

водні процедури, рухливі ігри в приміщені, спортивні ігри та вправи тощо. 

Щотижневий відпочинок – спортивний туризм, заняття на воді, екскурсії, 

мисливство, рибалка, спортивні ігри та вправи ( ті що вирізняються від 

щоденних), аматорські заняття на відкритому повітрі. На весь період відпустки 

– спортивний, рибальсько-мисливський туризм, лікувально-оздоровчий туризм 

( щодо прикладу бальнеологічні та кліматичні курорти), екскурсії, рухливі 

заняття на воді [4]. 

Рекреаційна анімація – це комплекс активізуючих культурно-розважальних 

програм, які поєднують з оздоровчо-лікувальними програмами у межах певного 

рекреаційного закладу. Зазвичай вони поділяються на: туристську анімацію 

(ідентичними чи навіть з такими ж подорожуючими людьми (туристами)), 

анімація дозвілля ( з корінними чи місцевими мешканцями певної країни, міста 

тощо) [4]. 

Аніматор, як професія в останні роки досягла досить великої популярності, 

безпосередньо це пов‘язано з тим, що туризм розвивається і є доступним для 

більшості. Аніматор – це наче актор, що повинен  за кілька годин входити в 

роль різни х персонажів для того що б розважити публіку. Також він може 

проводити різні конкурси, веселить і смішить глядачів, організовувати різні 

ігри, тобто робити для туристів відпочинок різноманітнішим та цікавішим. [5]. 

Очевидними є переваги в цій роботі: для більшості е відпочити закордоном, при 

цьому заробити на цьому ж гроші. В готелі маєте повний комфорт, за який не 

потрібно сплачувати, проявляти себе творчо, також це можливість 
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познайомитися з новими людьми та відчути всю спокусу країни, поліпшити 

знання мов, чи навіть практикувати до досконалого рівня. Нажаль не всім дано 

мати таку професію. Вимоги до кандидата на професію аніматора: в середньому 

вік від 18 до 32, 35 років. Знання однієї з іноземних мов, найкращим варіантом 

це може бути англійська, так як вона визнається міжнародною мовою майже у 

всьому світі. Мають бути присутні наступні характерні якості: 

комунікабельність, активність, творчість, життєрадісність. [6]. 

Якщо розглянути тенденції та перспективи розвитку в Україні, доті слід 

пам‘ятати – безпосередньо попит залежить від наступних факторів: 

платоспроможність населення, вільний час, бажання населення витратити 

кошти на анімаційний туризм. Сучасна людина отримуючи анімаційні послуги 

може розраховувати на відновлення емоційних, фізіологічних, психічних 

потреб. З попередні слів можна зробити певний висновок, що анімаційний 

сервіс стоїть на фундаменті кількох компонентах. Тому туристична анімація 

дуже важлива  складова сукупної діяльності туристичного санаторію, 

підприємства чи навіть готелю, ресторану тощо. Вона дозволяє підтримувати 

високий рівень професіоналізму в проектуванні, реалізації чи навіть плануванні 

туристичного продукту [6]. 

Досить помітно, що анімаційний туризм  є головною ланкою соціально-

культурного чинника нашого життя. Не дивлячись на те що вона орієнтована на 

досить активних людей, які мають і використовують таку можливість, як 

відпочивати, переміщуючись наче у просторі, це не зможе зменшувати, а 

навпаки збільшувати її значення. Активні люди здебільше можуть вплинути  на 

розвиток суспільства, вони найбільше працюють і саме вони, як ніхто більше 

потребує організовано професійного особливо ефективного відпочинку, 

найчастіше коли він короткостроковий. Однак така діяльність як анімаційна 

створює суттєві умови відпочинку, прискорюючи процеси рекреації в організмі, 

відновлюючи відносини між особами, розвиваючи їх інтелектуальний та 

культурний рівень. До того ж ця діяльність, за основним принципом такого 

принципу, як реакція, що заманює в процес активного відпочинку [7]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУХНІ  

У статті досліджено особливості страв європейської кухні . Обґрунтовано 

описано страви французької кухні, їхня специфіка, яка страва притаманна для 

різних районів Франції. Зазначено особливості різних видів бістро. 

Ключові слова: європейська кухня, біологічні потреби, соус, морепродукти, 

сидр, кальвадос, брассерії. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Приготування і вживання їжі і напоїв є одним із 
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найважливіших чинників життєдіяльності людини. Мистецтво приготування 

їжі бере свій початок з давніх часів.  

Сьогодні їжа розглядається не лише як спосіб задоволення біологічної 

потреби, а й як феномен культури. Та попри практичний інтерес до 

приготування та споживання їжі, даний концепт залишається новим для 

культурологічного дискурсу. Перш за все, констатується неоднозначність 

понять, що описують культурні аспекти приготування їжі. 

Не секрет, що у світі існує величезне розмаїття страв і рецептів. Кожній 

національній кухні властиві свої власні риси: використання певних продуктів і 

способів їхньої обробки, посуд, у якому подається їжа, дотримання 

специфічних традицій і навіть ритуалів у споживанні їжі. Продукти, які 

складають основу кухні тієї чи іншої національності, залежать від природних 

особливостей та географії місцевості. 

Формулювання цілей статті. Вихідний набір продуктів, що становлять 

основу тієї або іншої національної кухні, зрозуміло, цілком визначається тим, 

що дають природа й матеріальне виробництво (землеробство, тваринництво, 

різноманітні промисли), але на цій основі кожен народ має специфічні 

особливості, що виразилися, зокрема, у неповторному смаку або особливих 

присмаках страв. Так, наприклад, рис є основою харчування багатьох народів, 

що населяють азіатський материк, але плов, приготовлений узбецьким й 

індійським кухарями, сприймаються як зовсім різні страви. Коріння цих 

особливостей ідуть у глиб століть. У появі їх зіграли свою роль різні фактори: в 

одних випадках це географічне положення або економічні умови, в інші – 

релігійні вірування, система культових заборон, стародавні звичаї, що 

регламентували спосіб життя, і ін.  

Незважаючи на історично сформований традиційний характер харчування, 

кулінарія являє собою одну з найменш ізольованих частин національної 

культури. Так, можна з повним правом говорити про нині сформовану сучасну 

вітчизняну кулінарію, що увібрала в себе все краще з кухонь народів далекого й 

ближнього зарубіжжя. Українські борщі й вареники, російські пироги й млинці, 
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грузинські шашлики, вірменська толма, японські суши, швейцарське фондю, 

італійські карпаччо й піца, американські гамбургери, східна шаурма й багато 

інших національних страв давно вже стали інтернаціональними, здобувши 

загальне визнання [1]. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. От уже протягом 

декількох сторіч кращою кухнею у світі вважається французька. Жителі цієї 

країни завжди високо цінували уміння гарно готувати, і мистецтвом кулінарії 

цікавилися не менше, ніж театром або живописом. Для французької кухні як не 

можна краще підходить визначення класичної кулінарії. Взагалі ж розрізняють 

загальноетнічну французьку кухню (з загальними рисами для всієї країни), 

регіональну кухню (має місцеві особливості в кожному окремому регіоні 

країни) і вишукану кухню, страви якої готують не повсякденно та подають 

виключно в самих висококласних ресторанах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Французька кухня вважається 

однією з кращих у світі. Найбільш відомими її продуктами є булочки, круасани, 

шоколадні хлібці, багет, довгі батони, а також равлики по бургунськи, яйця 

«кокот» з естрагоном, млинці з горохової муки «сокка», сосиски по-ліонськи, 

омари з петрушкою, пиріг з цибулі «пісаладье» і, звичайно, цибульний суп. 

Плюс обов‘язкове використання різноманітних соусів (більше 3000 рецептів) і 

безлічі спецій.  При цьому кожен регіон країни має свою традиційну кухню, 

часто абсолютно не схожу на «сусідів». 

У французькій кухні надають великого значення тому, щоб продукти 

гармонійно сполучалися, а не просто змішувалися «в одному горщику». 

Французькі кулінари винайшли соуси й поступово їх довели до досконалості. В 

остаточному підсумку й «нувель кюизин» («нова кухня»), що, відповідно до 

вимог борців за струнку фігуру, переходить на легкозасвоювані страви, не 

відмовилася від соусів [4].  

У Франції прийнято розрізняти регіональну, загальнопоширену і вишукану 

кухні.  Регіональна французька кухня, у свою чергу, підрозділяється на 

ельзаську, бургундську, овернську, бретонську, нормандську й провансальську.  
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Ельзаська кухня відбиває вибір страв і способи готування їжі, характерні 

для району Ельзасу. Відрізняється використанням цибулі, капусти, спаржі, 

пива, свинини, а також трюфелів і вина (переважно білого й сухого). Гордістю 

ельзаської кухні є паштети (з 1762 р.) і м'ясне рагу по-рейнськи. Найбільш 

відомий ельзаський паштет з гусячої печінки. М'ясне рагу по-рейнськи 

готується з філе баранини, свинини, свинячих ніжок, картоплі, цибулі й 

ельзаського вина. За традицією подається тільки по понеділках.  

Цибульний пиріг - страва з рубаного тіста, соусу бешамель, цибулі, 

пряженого й копченого сала. Пиріг «На жаркому полум'ї» - ласощі, що випікає 

в сильно розпеченій духовці із хлібного тіста, шматочків сала, сметани й 

цибулі. «Бекофф» - страва з маринованого м'яса свинини або баранини, 

прокладеного шарами картоплі й запеченого в чавунці [5].  

Найважливіша визначна пам'ятка Ельзасу - це пиво, з яким зв'язана 

регіональна кухня. У цей час Ельзас – визнаний центр європейського 

пивоварства. Тут варять практично всі основні види: світле («Хейнекен»), 

темне («Шютценбержі»), бурштинове («Метеор») і з червонуватим відтінком 

(«Адельскотт»), а також пиво по стародавніх рецептах («Кроненбург») [4]. 

 Бургундська кухня відбиває вибір страв і спосіб їхнього готування, 

характерні для провінції Бургундія. Це, переважно, страви з яловичини, 

устриць, річкової риби (щука, окунь, короп, лин), ягід (смородина). Широко 

відома страва «м'ясо по-бургундськи», а також бургундські вина.  

М'ясо по-бургундськи або яловичина по-бургундськи: страва з м'яса, 

цибулі, грибів, моркви й сала. Продукти укладаються в жаровню шарами й 

перед тим, як запікати в духовці, їх поливають вином і коньяком. 

 Бургундські вина виробляються на сході Франції у виноградниках 

історичної провінції Бургундія. Славляться сортами Шаблі , Кот-де-бон , Рон. 

 Овернська кухня відбиває вибір страв і способи їхнього готування, 

прийняті в провінції Овернь. Характеризується стравами з річкової риби 

(форель, сьомга), грибів (білі, лисички, грузді), овочів (бобові), ягід (малина, 

чорниця). Найбільш відома страва цієї кухні – сочевичний суп: готується як 



215 

пюре із сочевиці й картоплі; подається із грінками. Славиться також 

глазурованими каштанами й настойкою Сюз.  Бретонська кухня відбиває вибір 

страв і спосіб їхнього готування, прийняті в провінції Бретань. 

Характеризується великою кількістю страв із морепродуктів (крабів, омарів, 

морських гребінців) і використанням сидру. Найбільш відомими стравами є 

омар по-арморикански; морські гребінці в сидрі; утоку з білими грибами; 

ескалоп Вівіан [2]. 

Нормандська кухня відбиває вибір страв і способи їхнього готування, 

прийняті в Нормандії. Провінція багата м'ясними й молочними продуктами, 

птицею, продуктами моря і яблуками. У Нормандії немає виноградників, тому 

для готування страв використається напій з яблук – сидр, що також подається 

до традиційного стола самостійно. Крім того, широку популярність одержав 

нормандський кальвадос, тобто яблучна горілка, одержувана шляхом перегонки 

сидру. Знаменитою стравою є суп по-нормандськи. Традиційна також у 

Нормандії тарілка з дарунками моря, що являє собою чудове сполучення сирих 

молюсків і варених ракоподібних. Нормандія – батьківщина знаменитого сиру 

«камамбер» [3]. 

Провансальська кухня відбиває вибір страв і способи їхнього готування, 

характерні для провінції Прованс і сусідніх районів півдня Франції. 

Відрізняється більшою кількістю страв, приготовлених із продуктів моря, 

овочів, спецій, особливо часнику, а також цибулі й сала. Великою 

популярністю користуються юшка по-марсельски, суп жульєн по-лангедокські, 

яловичина тушкована по провансальськи, рагу із зайця по-ландскі, пюре із 

часником.  

Ранковий сніданок дуже простий: кава з молоком, небагато хлібу й масла. 

Другий сніданок – опівдні. Звичайно, це закуска - сардини, салат зі свіжих 

огірків або кружечок ковбаси, небагато масла й багато хліба; смажене м'ясо й 

риба, овочі, салат, сир, фрукти, чашка кави, чаю або какао. О 17 годині для 

дітей - тартинка з маслом і шматочок шоколаду. Увечері - сімейний обід: суп, 

печеня або рагу, овочі, десерт [8].  



216 

Звичайно, метушливий ритм сучасного життя торкнувся й Францію, але 

всетаки саме тут фаст-фуд поки не зайняв такі міцні позиції, як в інших країнах.  

Меню бістро у Франції звичайно включає копчений оселедець у 

рослинному маслі з картоплею, телячу голову з гірчично- яєчним соусом, 

біфштекс, политий червоним вином, смажену баранячу ногу із квасолею, 

шоколадний мус, карамель під заварним кремом, десерт із заварним кремом і 

збитими вершками [7].  

«Обід на бігу», тобто їжа на винос, у бістро представлена в меню 

декількома видами сандвічів, у тому числі з запеченим окостом і сиром і 

смаженим курчам із сиром. Для парижан, наприклад, типова обідня страва в 

бістро – натуральний омлет, желеподібний усередині з ідеально підрум'яненою 

скоринкою, а також салат із зелені і один-два скибочки хліба. Альтернативний 

варіант для парижан — це яйця-пашот або яйця в круту [6]. 

В асортименті бістро представлена так називана bonne cuisine (гарна 

кухня), тобто проста їжа, багато рецептів готування якої залишаються 

незмінними сто й більше років. Серед страв цієї кухні слід зазначити біфштекс 

зі смаженою картоплею, смажене курча, цибуля-порей із приправою з оцту, 

прованського масла й прянощів, телячі бруньки в гірчичному соусі, сосиски, 

рідкий заварний крем і шоколадний мус. Серед французьких бістро – виражена 

спеціалізація. Розрізняють бістро морепродуктов і винні бістро, тобто винні 

бари. Особливу групу підприємств громадського харчування становлять 

брассерії – пивні бари або ресторани [1]. 

Висновки. У статті описано різноманіття страв французької кухні, їхній 

асортимент, страви які притаманні для кожного регіону. Специфікою цієї кухні 

є те що продукти не просто змішують між собою, а роблять із цього красиву 

картинку, щоб усе гармонійно поєднувалося. Оскільки Франція славилася 

завжди своїми соусами то їх налічують більше 3000 і подають їх майже до 

кожної страви.  
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ЦІННІСТЬ ГОРІХІВ У РАЦІОНІ ЛЮДИНИ 

В роботі висвітленні питання харчової цінності горіхів. В матеріалах статті 

також відслідковується тенденція зростання споживання горіхів та горіхових 

паст в Україні, описані методи їхньої обробки та вживання. 

Ключові слова: горіхи, здорове харчування, арахіс, фундук, вітаміни.  

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. За даними продовольчої і сільськогосподарської 

організації об'єднаних націй, на даний момент ринок горіхів є одним з найбільш 

швидкозростаючих ринків садівництва в світі. Щорічно світова торгівля 

горіхами збільшується в середньому на 7,8%. При цьому експорт горіхів 

щорічно зростає на 2 мільярди доларів на рік і вже досяг близько 34 мільярдів 

доларів. Тенденції щодо веганскої їжі, палеодіети (відмова від алергенів - 

глютену, лактози та інших) і інших звичок здорового харчування є важливими 
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факторами, що впливають на таке швидке зростання світового ринку горіхів. У 

цих дієтах горіхи часто відіграють вирішальну роль, оскільки вони містять 

багато білка в поєднанні зі здоровими жирами і вуглеводами. Крім того, на 

попит позитивно впливає зростаюче число послідовників здорового способу 

життя, що розширює число споживачів, які регулярно харчуються горіхами. 

Серед плодів горіхи займають важливе місце у раціоні харчування 

населення України. Незважаючи на незначні площі та валові збори, вони 

користуються популярністю в споживанні як у свіжому, так і переробному 

вигляді, особливо в кондитерській промисловості. 1 кг горіхів містить близько 

6000 ккал, що в 25–30 разів більше, ніж в плодах кісточкових та зерняткових 

культур. Це само по собі обумовлює цінність та корисність їх споживання [1].  

Незважаючи на такий  стрімкий ріст популярності велика кількість 

населення не споживає цей продукт в достатній кількості. Для боротьби з цією 

проблемою та покращенням попиту виробники розширюють асортимент 

завдяки різним методам обробки і створенням горіхових паст. 

Формування цілей статті. Метою статті є визначення стану, проблем і 

тенденцій споживання та технологій виготовлення горіхів та  горіхових паст. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Брак горіхів та насіння в 

раціоні українців та українок визнали однією зі систематичних помилок в 

харчуванні, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі the Lancet в 2019 

році. Здавалося, чому це, адже в нас ростуть і волоські горіхи, і ліщина, та й 

арахіс не коштує дорого.  

Сьогодні в світі вирощується понад 10 основних видів горіхів. Основний 

асортимент горіхів, які реалізуються в Україні, досить широкий і включає 

волоські горіхи, бразильські горіхи, кеш‘ю, фісташки, мигдаль, фундук і ін., А 

також арахіс, який традиційно зараховується до горіхів, але таким не є. 

Питанням розвитку продовольчого ринку та проблемам виробництва і 

споживання продуктів харчування приділяли увагу багато науковців: Оксана 

Лазарева, Олександра Разаренова, Дмитро Шилов, Софія Рожко та інші. У своїх 

роботах вони висвітлюють позитивний  вплив вживання горіхів  на людський 

організм  та правила їх споживання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз харчового статусу 

населення світу виявляє завищення калорійності раціону, в основному за 

рахунок тваринних жирів і вуглеводів, дефіцит білків, вітамінів, макро- і 

мікроелементів, харчових волокон, а також недостатнє споживання жирів 

рослинного походження. Однією із причин такого дисбалансу є виробництво 

харчовою промисловістю продуктів, які не відповідають сучасним вимогам 

щодо харчової та біологічної цінності. Тому на сучасному етапі позначилася 

тенденція створення й виробництва асортименту харчових продуктів заданої 

якості – низькокалорійних, зі зниженим вмістом тваринного жиру, 

легкозасвоюваних вуглеводів і солі, збагачених білками, вітамінами, 

мінеральними елементами й харчовими волокнами, а також біологічно 

активних добавок до їжі – концентратів мікронутрієнтів і інших мінорних 

нехарчових біологічно активних речовин. Практичним рішенням цієї проблеми 

є концепція здорового харчування, яка вперше була сформульована на початку 

80-х років у Японії. У рамках даної концепції був введений термін 

«функціональні продукти харчування», при систематичному вживанню яких 

виявляється позитивна регулююча дія на визначені системи й органи організму 

людини або їх функції. До продуктів функціонального харчування відносять 

продукти, що мають не тільки харчову в традиційному значенні цього слова 

активність, але й здатність поліпшувати здоров'я людини й/або знижувати 

ризик виникнення захворювань.  

Незважаючи на те, що горіхи мають високий рівень жирів, їх вживання 

дозволяє поліпшити стан здоров'я. Вони в 2,5-3 рази багачі фруктів по 

мінеральному складу - вмісту калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза й ін. 

Вони містять білка 16- 25%. Жири горіхів містять насичені жирні кислот і 

поєднують у собі властивості рослинних і тваринних жирів. 

Наприклад фундук є дуже корисним плодом, який росте на тонких стволах 

ліщини великої. Інша назва фундука - ломбардний горіх. Цей сорт горіхів 

отримали шляхом багатократного схрещування декількох видів ліщини, в 

результаті якого були відібрані найбільш великі плоди з найтоншою шкіркою. 
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Користь і шкода фундука відомі вже упродовж багатьох років. Відомі 

випадки з історії, коли деяким народам вдавалося не лише непогано 

перезимувати, але і у прямому розумінні вижити завдяки запасам цього 

продукту. Коли траплявся неврожай зерна, фундук ялини у будь-якому вигляді: 

смаженим, сирим, з нього робили пасту, олію. 

У ліщині міститься приблизно 60% олій, що складаються з органічних 

кислот. Окрім цього в нім близько 20% білку, 13% вуглеводів, а також вітаміни 

В1, В2, В6, Е. Наявність таких мікро- і макроелементів, як кальцій, магній, 

натрій, калій, залізо, цинк і фосфор сприяють формуванню скелета. Окрім 

цього, ці речовини стабілізують діяльність нервової системи, зміцнюють зуби і 

покращують гормональний фон. Гліцериди полиненасищенних кислот, що 

містяться у фундуку, знижують рівень "поганого" холестерину. Важливим 

компонентом, що міститься в цьому горісі, є паклитаксел, який допомагає 

запобігти онкологічним захворюванням. 

Він є незамінним у вегетаріанському раціоні, оскільки рослинні білки, що 

містяться в нім, здатні прекрасно замінити білки тваринного походження. По 

калорійності цей горіх прирівнюють до риби і м'яса. Енергетична цінність 

цього продукту складає 679 кілокалорій. Але оскільки у ньому міститься 

невелика кількість вуглеводів, калорійність досягається за рахунок білків і 

жирів. 

А мигдаль багатий жирними маслами й білками, містить близько 5% 

цукрів (в основному глюкоза). Різні види мають різну кількість глікозиду 

амігдаліну. Найбільше, до 3%, містить гіркий мигдаль. Солодкий мигдаль 

амігдаліну майже не містить. Горіхи мигдалю містять також цукор, слиз, 

фермент емульсин, глюкозиди, мінерали, вітаміни (А, В1 , В2, В6, Е ) Гіркий 

мигдаль треба використовувати після теплової обробки, коли амігдалін легко 

розкладається на складові частини: цукор бензальдегід і сильно отрутну 

синильну кислоту. Після обробки він безпечний. Солодкий мигдаль сприяє 

нормалізації рівня артеріального тиску, поліпшення роботи серця і кровоносних 

судин. Також цей вид горіху рекомендують вживати при: недокрів'ї, астенії, 

після перенесених виснажливих хвороб; затримці росту у дітей та як ліки від 

судомного кашлю; підвищеній кислотності шлункового соку, виразці  шлунку. 
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Не менш цінними є плоди арахісу. У них  міститься до 60% масла, до 

складу якого входять гліцериди арахінової, лігноцеринової, стеаринової, 

пальметинової, олеїнової й інших кислот. Крім того, у них містяться білки 

(26,3%), цукор, клітковина (5-6%), пурини, сапоніни, вітаміни B1, В2, Е, PP, D 

пантотенова кислота, біотин й ін. Багатий арахіс і на мінеральні речовини: 

натрію -26 мг/100г, калію - 736 мг/100г, кальцію - 85 мг/100г, марганцю - 202 

мг/100г, фосфору - 390 мг/100г, заліза - 6 мг/100г. Після підсмажування арахіс 

308 стає ще більш корисним для здоров'я: вміст у ньому поліфенолів 

збільшується на 20-25 % [2].  

Корисний арахіс великою кількістю протеїну, що міститься в ньому. Тому 

даний продукт необхідний спортсменам. Магній, який присутній в плодах, 

сприяє зниженню ризику виникнення цукрового діабету. Цинк і мінеральні 

елементи зміцнюють імунітет. Користі додає наявністю в ньому фолієвої 

кислоти. Цей елемент потрібен для росту і відновлення клітин організму. 

Фісташки — це горіхи, що містять найбільше вітаміну В6, який є 

важливим для регуляції рівня цукру в крові та вироблення гемоглобіну. 

Харчова цінність в 100 г: 20,8 г білків, 51,6 г жирів, 16,4 г вуглеводів, 2,6 г 

мінеральних речовин, 1,08 мг вітаміну В1, 1,24 мг вітаміну В2, 0,08 мг вітаміну 

Е. Енергетична цінність 100 г – 642 ккал. Також вони є багатим джерелом 

калію, адже 50 г фісташок містять більше калію, ніж великий банан. Велика 

перевага фісташок у тому, що вони вважаються низкокалорійними горіхами, 

містять багато білку та амінокислот, а ще вони багаті клітковиною і білками, які 

зміцнюють почуття ситості. Також він є  корисним і для зору, покращує роботу 

кишківника очищує організм від шлаків, допомагає роботі дихальної та 

нервової систем. 

Аналогічно своїм побратимам, кешью теж має в своєму складі велику 

кількість корисних для людського організму речовин. Злегка маслянисті, але 

неймовірно ніжні, кешью містять в собі менший відсоток жиру, ніж такі горіхи, 

як мигдаль або волоський. Але протеїну, вуглеводів, інших важливих речовин в 

горіхах кешью навіть більше. Енергетична цінність в 100 г продукту: білки - 

15,31 г; жири - 46,35 г; вуглеводи - 32,69 г. Калорійність - 574 Ккал.  
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В кешью виявлені всі підвиди вітамінів групи В, вітаміни РР, Е, залізо, 

селен, калій, багато інших важливих мікроелементів, а також Омега-3, що 

робить ці горіхи джерелом більшості життєво необхідних речовин. 

Виробники та торгівельні мережі пропонують споживачам горіхи у 

різному вигляді: сирі чи смажені, в оболонці чи без неї, з лушпинням чи 

бланшовані. Великою популярністю користуються саме пасти з горіхів.  

Першу горіхову пасту готували з арахісу  ще в 950 року древні інки. 

Сучасне відродження арахісової пасти сталося в 1890 р., коли невідомий історії 

лікар-дієтолог здійснив спроби знайти альтернативу яєць і м‘яса. Він спробував 

надати допомогу вегетаріанцям і підтримати їх організм потрібною кількістю 

білків і вітамінів. Його старання увінчалися успіхом. Арахісова паста стала 

ефективною заміною продуктів тваринного походження. З зростанням 

популярності продукту удосконалилися технології його виготовлення. Вже в 

1922 р. стали виробляти пасту, термін придатності якої зріс до 12 місяців. Це 

дозволило реалізовувати продукт за межами штату Каліфорнія [3].  

Нині пасту роблять з усіх видів горіхів, додаючи до них різні компоненти: 

мед, шоколад, каву, сіль, сухофрукти, карамель та інші.  

Висновки. Отже, стосовно додавання до щоденного раціону горіхі та 

продуктів з них можна стверджувати, що це є необхідним, особливо для 

спортсменів та людей які дотримуються дієти. Але потрібно бути обережними, 

оскільки вони є алергенами та у великій кількості здатні нашкодити. Добова 

норма споживання горіхів – 30-40 г. Експерти пропонують дотримуватися 

таких цифр: мигдаль – 14 горішків, кеш'ю – не більше 10, фундук — 10 горіхів, 

арахіс — 17 штук, фісташки – 29 горіхів, волоські горіхи – 13. 
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Ресторанне господарство являється одним із найбільш рентабельних 

галузей світової економіки XXI ст. і стає провідним напрямом економічного і 

соціального розвитку. Сьогодні саме сфера послуг формує економіку багатьох 

держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової 

індустрії гостинності. Основне призначення ресторанного господарства – 

забезпечення населення кулінарною продукцією, організація високого рівня 

обслуговування відповідно до його потреб та організація дозвілля. Розуміння 

поняття конкурентоспроможності вимагає урахування усіх основних елементів 

механізму конкуренції[8, c. 122].  

Для розуміння сутності конкурентоспроможності підприємств 

ресторанного господарства необхідно враховувати особливості підприємства як 

системи, що характеризується наявністю входу та виходу системи, зв‘язку із 

зовнішнім середовищем, зворотного зв‘язку, внутрішньою структурованістю 

[1,c. 265].  

https://radioschool.com.ua/orexovaya-pasta-poleznye-svojstva/
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Поняття конкурентоспроможності підприємства є широковживаним і 

одночасно багатозначним. Конкурентоспроможність – ринкова категорія, що 

має динамічний, мінливий характер. Так, при незмінних якісних 

характеристиках товару, його конкурентоспроможність може змінюватися в 

широких межах залежно від кон‘юнктури ринку, дій конкурентів, зміни цін, 

рекламних заходів тощо [3, c. 65]. 

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є: 

застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; забезпечення 

єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління; застосування 

сучасних методів дослідження й розробок (програмно цільове планування, 

теорія прийняття рішень); розгляд взаємозв‘язків функцій управління будь-

яким процесом на всіх стадіях життєвого циклу об‘єкта; формування системи 

заходів із забезпечення конкурентоспроможності різних об‘єктів[10, c. 7]. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає вивчення 

факторів, що впливають на відношення покупців до підприємства та її 

продукції і як результат зміна частки продукції підприємства на ринку. Усі 

фактори конкурентоспроможності можна умовно розділити на зовнішні й 

внутрішні[5, c. 98].  

На конкурентному ринку переваги отримує той заклад, який має 

можливість запропонувати більш низьку ціну в порівнянні з конкурентами. Але 

при цьому така ціна повинна відшкодовувати всі витрати заклади і 

забезпечувати отримання прибутку. Конкурентоспроможність закладів 

ресторанного господарства характеризує можливість та ефективність його 

адаптації до умов конкурентного середовища.  

Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 

конкурентоспроможність дає можливість підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства та його продукції. З метою реалізації 

цілей дослідження та специфіки даних діяльності підприємств вважаємо 

необхідним примінити методи: анкетування, рейтингова оцінка, методу балів, 

SWOT – аналіз та метод «SERVQUAL»[2, c. 56].  
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Опитування є універсальним методом збору соціологічної інформації про 

досліджуваний об‘єкт під час безпосереднього або опосередкованого 

спілкування того хто опитує з респондентом. Основними перевагами цього 

методу є: безпосередній контакт з респондентом, глибина та комплексність 

інформації, можливість впливу. SWОТ-аналізу – це метод стратегічного 

планування, що полягає у виявленні факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства. Найбільш ефективним, наочним і корисним в умовах 

сервісної організації є використання методики «SERVQUAL».  

Даний метод має широке застосування всередині сфери послуг з метою 

розуміння особливостей сприйняття цільової аудиторії стосовно її потреб в 

сервісі, а також з метою вимірювання якості послуг, що надаються самою 

організацією, а також дає загальне уявлення про якість послуги на основі 

відмінностей між очікуваннями клієнтів і тим, що вони отримали[4, c. 163].  

 Кафе фаст-фуду «Кадір» знаходиться в центрі міста Гнівань, по вулиці 

Соборна 43, біля Костелу святого Йосипа. Спочатку це було просте кафе але з 

приходом карантинних обмежень заклад став не рентабельним тому власник 

пішов на радикальні міри і добавив меню швидкого харчування. Кухня кафе 

фаст-фуду «Кадір» українсько-європейська та турецька. В кафе готують смачні 

страви кваліфіковані кухарі. Велику увагу вони приділяють оформленню страв. 

Загалом кафе має сучасний вигляд, та користується великою популярністю 

серед гніванчан і гостей міста.  

Меню закладу на даний час тестується, тому часто в ньому можна 

побачити різноманітні новинки. В кафе фаст-фуду «У Кадіра», дуже 

професійний персонал, який вміє працювати з різними категоріями людей. Для 

ефективної організації були залучені спеціальні люди та кошти що робить 

заклад більш ефективнішим до обслуговування.  

Вдале місце розташування. Відкриття великої кількості малих підприємств 

в безпосередній близькості від кафе дає перспективу щодо залучення 

працівників офісів як гостей ресторану, особливо під час обідньої перерви чи 

для проведення ділових зустрічей. Тому розглянемо основні доходи 

підприємства за останні 3 роки (табл. 1). 



226 

Таблиця 1.  Основні доходи підприємства 

Показники 
Роки Відхилення, 

% 2019 2020 2021 

Кількість споживачів за рік 6088 10091 11135 +82.9 

Середній чек, грн 100 90 110 +10 

Додаткові послуги, грн. на 1 

людину 
5 5 5 0 

Дохід за рік 639240 913235 1230417 +92.5 

 

Таким чином ми спостерігаємо що у таблиці 1 за останні 3 роки зросли 

кількість відвідувачів на 82.9% що призвело до збільшення доходу, крім того 

враховуючи інфляцію ціни на продукцію виросли тому і середній чек 

збільшився на 10% в порівняні з 2019-2021 роками. Основний дохід за рік виріс 

на 92.5% завдяки впровадженню системи швидкого харчування та 

місцезнаходження самого закладу в центрі міста. 

Кафе має також і слабкі сторони. Серед них: Слабка реклама. Хоча, в 

закладі велика кількість відвідувачів, в них не має достатньої кількості реклами 

як на місцевому, так і на регіональному ринках. Тому розглянемо основні 

витрати на рекламно компанію закладу (рис.1). 
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Рисунок 1 – Основні витрати на рекламну компанію за 2021 рік 

 

На рисунку 1 ми спостерігаємо що більша частина коштів виділяється на 

роздачу листівок що не є дуже ефективним способом для такого міста як 

Гнівань, потрібно змінити систему рекламної компанії закладу. 
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Нами було проведено дослідження анкетним опитуванням відвідувачів 

щодо конкурентного середовища закладу у м. Гнівань у порівнянні із іншими 

закладами по таких критеріях як: кухня, обслуговування, розташування, цінова 

політика. Було задіяно 100 відвідувачів і ми отримали такі дані (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Анкетне опитування респондентів конкурентного середовища 

 

Таким чином ми отримали такі дані що: Кухня находиться на досить 

непоганому рівні 80% відвідувачам сподобалась кухня 15% вважать що добре, 

лише 5% вважать жахливо; Обслуговування 65% вважають що відвідування 

чудове, 25% добре та лише 10% жахливо; Розташування закладу: 89% вважать 

відмінне розташування, 9% що добре та лише 2% незадовільно; Цінова 

політика: 52% вважать що чудово, 37% вважать добре, 21% незадоволені 

ціновою політикою. 

Щоб остаточно визначити чи є прибутковим заклад ми можемо визначити 

чистий дохід закладу за останні 3 роки дані наведені у (табл. 2). 

Таблиця 2.  Чистий дохід кафе фаст-фуду «Кадір» 

Назва 
Роки 

Відхлення, % 
2019 2020 2021 

Всього прибутків 639240 913235 1230417 +92.5 

Всього витрат 127750 189800 529250 +314.3 

Чистий дохід 511490 723435 701167 +37.1 
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Отже, враховуючи вищесказане, можна зазначити, що кафе фаст-фуду 

«Кадір», є унікальною та займає одне з провідних місць на ринку продукції та 

послуг закладів ресторанного господарства міста Гнівань. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємств вимагає розробки і 

реалізації конкурентних стратегій. Варіанти стратегії можуть відрізнятися 

цілями, часовими параметрами та іншими характеристиками залежно від 

конкретних і перспективних завдань, але в кожному випадку їх головна мета 

забезпечення переваг над конкурентами. На сучасному етапі розвитку індустрії 

гостинності в Україні для підвищення її конкурентоспроможності можна 

запропонувати наступні заходи [6, c. 12].  

Система eMenu (електронне меню) – це система інтерактивного 

мультимедійного замовлення за допомогою портативних пристроїв, які 

найчастіше є безпровідними, що дозволяє клієнту легко і швидко ознайомитися 

з усім різноманіттям пропонованих страв, в будь-який момент без допомоги 

офіціанта зробити замовлення або попросити рахунок. Електронне меню є 

аналогом паперового, що дозволяє власнику закладу в будь-який момент легко 

додати або виключити з асортименту необхідну страву або напій [7, c. 87]. 

Проаналізувавши особливості діяльності та позицію на ринку кафе фаст-

фуду «У Кадіра» нами були розроблені заходи для утримання передових 

позицій на ринку ресторанних послуг, серед яких слід відзначити наступні: 

вводити в меню сезонні страви та напої - це забезпечить ефект новизни; 

проводити різноманітні заходи, святкування та конкурси; змінити цінову 

політику, що дозволить розширити сегмент цільових споживачів; розширити 

зону доставки, розробити електроне меню яке згадувалося вище, зробити 

акцент на рекламі закладу. Також для підвищення конкурентоспроможності 

кафе фаст-фуду «Кадір» доцільно вжити наступних заходів:  Покращити якість 

обслуговування.  

На власній сторінці подавати більше інформації, яка допомагала б гостям 

дізнатися більше про кафе, його меню та ціни;  Готувати страви «від закладу», 

незважаючи на те, що кухня кафе фаст-фуду «Кадір» характеризується 

позитивними відгуками. Завжди слід пам‘ятати про те, що найважливіше в кафе 

– це їжа.   
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Непоганий спосіб залучити нових клієнтів в кафе через розповсюдження 

купонів на знижку; доречним буде виготовлення та розміщення афіші на ній 

можна розмістити інформацію про заклад, фотографії, зобразити схему проїзду 

та посилання на групу в Facebook та Istagram [9, c. 138].  

Запропоновані заходи підвищать рівень конкурентоспроможності закладу, 

створять нормальний психологічно–соціальний клімат в колективі, що 

сприятиме досягненню поставлених цілей кафе та постійному його розвитку. 

Отже, було проведено аналіз конкурентоспроможності кафе фаст-фуду 

«Кадір» та запропоновані наступні шляхи його удосконалення: вводити в меню 

сезонні страви та напої - це забезпечить ефект новизни; спрямувати зусилля на 

збільшенні потенційних споживачів ресторанних послуг; здійснювати оцінку 

конкурентного середовища, виявляти сильніші та слабші сторони порівняно з 

конкурентами; впровадження електроного меню; проведення інструктажів для 

офіціантів;  проведення своєчасної перекваліфікації персоналу, розширення 

території доставки продукції.  Завдяки вищевказаним напрямкам кафе фаст-

фуду «Кадір» удосконалить стратегію управління конкурентоспроможністю 

підприємства, збільшить обсяги реалізації ресторанних послуг, покращить свій 

фінансовий. 

Тому, для досягнення конкурентних переваг закладу ресторанного 

господарства потрібно здійснювати управління конкурентоспроможністю 

фірми, тобто застосовувати сукупність певних заходів, які спрямовані на 

систематичне вдосконалення наданих послуг, а також постійний пошук нових 

каналів збуту, нових груп покупців, поліпшення сервісу та реклами закладу. 
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У статті проаналізовано теоретичні аспекти розроблення турів та їх 
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Постановка проблеми. Попри пандемію Covid-19 та спричинені нею 

карантинні обмеження, люди продовжували подорожувати, відкриваючи для 

себе як незвідані куточки своєї Батьківщини, так і далекі країни та континенти. 

Війна в Україні, розв‘язана російською федерацією, стала для туристичної 

галузі черговим випробуванням. Допоки війна триватиме, про перспективи 

розвитку туризму в Україні, – що внутрішнього, що міжнародного, – говорити 

очевидно передчасно. Та коли війна закінчиться, туризм, безсумнівно, почне 

потрохи відроджуватися. Наразі важко прогнозувати, попит на які тури в 

Україні реанімовуватиметься швидше, але те, що так буде, немає жодного 

сумніву. 
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Упродовж двох останніх років, під впливом пандемії коронавірусу, туризм 

набув нового обличчя. Серед туристичних трендів сьогодення – відпочинок у 

місцях, розташованих неподалік від дому (т. з «мікротуризм»), відпочинок на 

лоні природи в максимально комфортних умовах («глемпінг»), зелений туризм, 

відпочинок, що поєднується з роботою («bleisure-туризм»), повільний туризм 

(«slow-туризм»), авторський туризм, віртуальний туризм тощо. 

Пропри те, що з кожним роком все більше людей починають самостійно 

займатися розробленням своїх подорожей і сміливо їх реалізовують, туристів, 

які потребують готового туристичного продукту, не стає суттєво менше. Відтак, 

розроблення туристичного продукту та його просування на ринок туристичним 

підприємством не втрачає актуальності. У зв‘язку з зазначеним, цілком 

виправданим видається вибір тематики презентованої статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над вивченням обраної для 

дослідження проблеми працювало чимало науковців (С. Мельниченко, Г. 

Михайліченко, Т. Ткаченко, ін.). Доробок за тематикою до сьогодні 

поповнюється новими розвідками, а тема продовжує залишатися актуальною і 

потребує продовження наукових пошуків, з урахуванням існуючих реалій, 

викликів та ризиків. 

Мета статті – проаналізувати теоретичні аспекти розроблення та 

просування турів. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинного законодавства, 

розробленням турів займаються туристичні підприємства, які мають відповідну 

ліцензію (79.12. Діяльність туристичних операторів). Просування турів не 

вимагає від туристичного підприємства жодної ліцензії, відтак цією справою 

займаються, як туристичні оператори, так і туристичні агентства. 

Традиційно, розроблення нового туру передбачає виконання низки 

послідовних етапів (Рис. 1):  
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Рисунок 1 – Алгоритм розроблення туру 

 

 обрання пунктів маршруту. Критерієм обрання тих чи інших пунктів 

має бути атрактивність об‘єктів демонстрації, їх відповідність меті подорожі, 

спроможність задовольнити потреби аудиторії, якій адресується тур, а також 

транспортна доступність та забезпеченість необхідними послугами; 

 встановлення ієрархії пунктів маршруту. Основний акцент має бути 

зроблений на пункти, які найбільше пасують обраній цільовій аудиторії і 

найповніше спроможні задовольнити її потреби. Крім того, увага звертається на 

забезпеченість пунктів маршруту закладами розміщення та харчування. 

Важливо також чітко розуміти, який із пунктів маршруту буде максимально 

насичений емоціями і враженнями – його відвідування має припадати на 

середній день туру; 

 обрання початкового та кінцевого пунктів маршруту. Найчастіше вибір 

цих двох точок зумовлюється розташуванням компанії-туристичного 

оператора, місцем постійного проживання потенційних клієнтів або зручністю 

транспортної розв‘язки. Якщо тур передбачає авіасполучення, збір групи 

планується в тому аеропорту, з якого туристи вилітають, або в тому аеропорту, 
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в який вони прибувають і де починається реалізація програми перебування; 

якщо тур автобусний, здебільшого, група збирається в місті, в якому працює 

туристичний оператор, і саме з цього пункту починається виконання програми 

перебування; 

 розроблення схеми маршруту. Схема маршруту, як правило, 

узгоджується з програмою перебування, терміном та класом обслуговування; 

 оптимізація маршруту. На цьому етапі відбувається коригування туру з 

урахуванням існуючих обмежень, серед яких – потенційний контингент 

споживачів (вік, стиль життя, рівень життя, ін.), час (сезон, тривалість туру), 

економічні чинники (ринкова кон‘юнктура, цінова політика, конкуренція між 

суб‘єктами ринку, платоспроможність споживачів, ін.); 

 розроблення програмного забезпечення туру. Це, певно, 

найвідповідальніший етап розробки туру, адже, по суті, йдеться про його ядро 

(зміст). Програма туру зумовлюється низкою чинників, серед яких – мета, 

сезон, вікова категорія та купівельна спроможність подорожуючих, 

транспортне сполучення, наявність/відсутність нічних переїздів, насиченість 

екскурсійної програми; 

 реалізація організаційно-технічних заходів щодо забезпечення туру. На 

цьому етапі виняткову роль відіграє клас обслуговування туристів: від нього 

залежить вибір закладів розміщення, умови екскурсійного обслуговування, 

івенти та дозвілля, супровід по маршруту, харчування, інші туристичні послуги; 

 розрахунок вартості туру. Ціна туру може коливатися у діапазоні від 

його собівартості до продажної ціни на ринку. Безперечно, ціна туру не може 

бути нижчою його собівартості, а те, наскільки вона її перевищує, залежить від 

попиту на надавані послуги, концентрації на ринку галузі конкуруючих фірм, 

обраної маркетингової стратегії, ін. Аби зацікавити цільову аудиторію, 

туристичні оператори часто призначають на тури-новинки дещо занижені ціни, 

а потім, заручившись підтримкою клієнтів та отримавши позитивні відгуки, 

піднімають їх; 

 підготовка необхідної документації. По кожному туру оператором 
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готується т. з. технологічна документація, яка включає в себе технологічну 

карту, графік заїзду туристів (групи чи індивідуалів), бланк ваучера, лист 

бронювання, бланк угоди з туристом, угоду з партнерами-постачальниками 

туристичних послуг, калькуляцію туру, картосхему маршруту, його опис та 

графік руху, пам‘ятку з організації туру. 

Просування туру – це дії туристичного підприємства щодо налагодження 

зв‘язків із реальними та потенційними споживачами туристичних послуг з 

метою їхнього інформування про останні та заклику до їх придбання. 

Просування туру, як уже зазначалося, може здійснюватися як туристичним 

оператором, так і туристичним агентом. 

Фахівцями у сфері маркетингу обґрунтовано основні чотири канали, через 

які відбувається просування турів цільовій аудиторії (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Канали просування турів цільовій аудиторії 

 

Просування туру на ринок передбачає послідовну реалізацію туристичним 

підприємством основних чотирьох етапів робіт: 

 планування просування туру на ринок; 

 вибір каналів просування туру на ринок та рекламоносіїв; 

 формування рекламного звернення; 

 реалізація реклами та оцінка її ефективності. 

На етапі планування просування туру на ринок туристичне підприємство 

займається вивченням ринку, формулюванням цілей, формуванням бюджету та 

його розподілом за окремими статтями. 
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Вивчення ринку здійснюється, як правило, шляхом дослідження продукту 

конкурентів та їх політики (цінова та товарна політика, алгоритм просування 

турів, ін.), а також анкетування наявних та потенційних споживачів. З 

урахуванням знань про дії конкурентів, смаки і уподобання споживачів 

туристична фірма обирає конкретні канали та засоби просування на ринок 

власного туру.  

Знання щодо унікальності пропонованого туру є потрібними туристичному 

підприємству задля формування змісту рекламного звернення. Успіх реалізації 

рекламного звернення та його ефективність значно залежать від змісту та 

форми презентації рекламного звернення, а також іміджу та популярності 

туристичної фірми. 

Реклама, як відомо, справа не дешева, проте в умовах жорсткого 

конкурентного середовища, – а саме таким є туристичний ринок сьогодні, – без 

запуску потужної рекламної кампанії годі очікувати швидкого та 

результативного просування туристичного продукту. Витрати на рекламу 

формують статтю змінних витрат, розмір яких, зазвичай, складає близько 5-6 % 

від дохідності підприємства, проте як би економісти не прогнозували віддачу 

від інвестованих у рекламу коштів, вірогідність похибки завжди є досить 

великою. 

Туристичними підприємствами наразі використовуються різні рекламні 

продукти, асортимент яких постійно збільшується. Так, доволі часто туристичні 

підприємства замовляють друковану рекламу (друком дорогих глянцевих 

каталогів та буклетів, зазвичай, займаються оператори), рекламу на телебаченні 

(знову ж таки, її, зазвичай, застосовують оператори), в пресі, рекламу в 

Інтернеті, в т. ч. в соціальних мережах, сувенірну рекламну продукцію, 

зовнішню рекламу. На реалізацію рекламної місії спрямовується участь 

туристичних підприємств у різноманітних туристичних заходах (виставки, 

форуми, ярмарки, ін.). У силу зрозумілих причин, найбільш поширеною на 

сьогодні є реклама в Інтернеті, і її можливості та результативність постійно 

зростають. Разом з тим, ніхто з фахівців не знає, який із різновидів реклами 

найефективніший – аби отримати бажаний результат, слід використовувати їх у 

сукупності. 
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Що стосується Інтернет-реклами, найпотужнішими її інструментами станом 

на тепер є: 

 контент-маркетинг, основними каналами розповсюдження якого є 

гостьовий блогінг, власний корпоративний блог, корпоративна розсилка та 

соціальні мережі; 

 інфлюєнс-маркетинг або реклама через блогерів. Він підходить 

абсолютно всім, хто прагне привернути нову чи розширити діючу аудиторію, 

збільшити упізнаваність торгової марки чи покращити імідж бренду. У 

туристичній сфері реклама через блогерів є особливо популярною. Мало того, 

наразі відомими є чимало т. з. travel-блогерів, які на постійній основі працюють з 

тими чи іншими туристичними операторами; 

 контекстна реклама – відеооголошення, текстова та графічна реклама, що 

їх бачать користувачі, перебуваючи в середовищі Інтернет (основними сервісами 

контекстної реклами є Яндекс. Директ та Google Ads). Рекламний продукт 

«визначає» свого клієнта з огляду на його пошукові запити: кілька разів 

запитавши про щось систему, клієнт починає отримувати типові пропозиції навіть 

тоді, коли про них не більше просить. Контекстна реклама, таким чином, є свого 

роду «рекламою за замовчуванням» [1]. 

Окремо слід відзначити сарафанне радіо, ефективність якого доведена давно, 

і досі мало що змінилося. Щоправда, є великий мінус – сарафанне радіо починає 

працювати не одразу. Підприємству потрібен час, аби належним чином 

зарекомендувати себе, а також час, аби інформація про це поширилася серед 

зацікавленої аудиторії [2]. 

Перелік, звісно, можна продовжити, та чи потрібно, адже очевидно, що те, 

що є ефективним за одних умов, за інших умов таким не буде, і підприємство 

повинно постійно відшуковувати «той самий рецепт». 

Неабияку роль у просуванні турів спроможне відіграти стимулювання 

продажів або застосування туристичним підприємством додаткових стимулів 

заохочення до купівлі/продажу туру. 
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Якщо мова йде про споживачів, дієвими інструментами заохочення їх до 

придбання туру, зазвичай, є оголошення знижок, надання додаткового 

безкоштовного обслуговування, включення в туристичний пакет безкоштовних 

послуг, організація розіграшу туру чи сертифікату певної вартості, вручення 

фірмової сувенірної продукції. Деякі туристичні оператори надають своїм 

постійним клієнтам безкоштовні тури (після придбання n-ної поїздки). 

Що стосується стимулювання продажів, таку практику, зазвичай, 

застосовують туристичні оператори по відношенню до агентів, які з ними 

співпрацюють. Серед інструментів, які застосовуються задля стимулювання 

продажів турів агентами, найбільш дієвими, як свідчить практика, є виплати 

прогресивної комісії на продаж турів понад визначену квоту, організація 

безкоштовних рекламно-інформаційних турів для менеджерів з туризму, вручення 

останнім цінних подарунків, грошових премій, ін., встановлення додаткових пільг 

туристичним агентам / агенціям, які досягли найбільших успіхів у реалізації турів. 

І, наостанок, про зв‘язки туристичного підприємства з громадськістю, від 

змісту та якості яких також значно залежать успіхи просування турів. 

Найпоширенішими інструментами налагодження та підтримання та високому 

рівні зв‘язків з громадськістю є комунікації з засобами масової інформації 

(виступи з інтерв‘ю, коментарями на туристичну тематику, презентацією 

туристичних новинок тощо), спонсорська допомога та меценатство, участь у 

туристичних виставках, ярмарках та форумах з інформацією про діяльність 

підприємства та продукти, що ним створюються/реалізуються тощо [3]. 

Висновки. Викладений матеріал дозволяє стверджувати, що розроблення та 

просування турів є невід‘ємними складовими діяльності туристичного 

підприємства, від успіхів яких значно залежить не лише успіх діяльності самого 

підприємства, але й функціонування туристичної індустрії загалом. 
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Актуальність проблеми дослідження. Однією із актуальних проблем для 

будь-якого закладу ресторанного господарства є підбір персоналу. Для того, 

щоб заклад успішно функціонував, потрібно не лише обґрунтувати концепцію, 

встановити сучасне технічне обладнання та оформити інтер‘єр. Центральним і 

визначним є людський фактор – людина з її фаховими вміннями і 

професійними навичками, креативністю, емоціями, обізнана у ресторанній 

сфері – обслуговуючий персонал. Крім того, персонал – це ще й інструмент 

продажу. Обсяг продажу залежить від того, яка робоча атмосфера панує в 

ресторані і чи задоволені співробітники своєю працею. Звідси випливає 

необхідність постійного стимулювання працівників. 

https://www.interkassa.com/uk/blog/effektivnaya-reklama-na-kakie-instrumenty-stoit-tratit-dengi/
https://www.interkassa.com/uk/blog/effektivnaya-reklama-na-kakie-instrumenty-stoit-tratit-dengi/
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти вдосконалення 

системи стимулювання досліджувалися в працях таких авторів, як:                             

Ю. Ф. Гейць, Д. В. Гордієнко, Н. І. Кабушкин, А. Я. Кібанов, В. Г. Кузнецов,              

Т. В. Куц, А. А. Лобанов, В. І. Михайлов, Р. В. Можаєв, О. А. Макаров,                    

І. В. Мішуров, А. Г. Поршнев, О. В. Ромашов, З. П. Румянцев, Н. А. Саломатин, 

Е. А. Уткін та ін. 

Мета дослідження – проаналізувати та всебічно окреслити теоретико-

методологічні основи дослідження системи мотивації персоналу закладів 

ресторанного господарства. Об‘єкт дослідження – заклади ресторанного 

господарства. Предмет дослідження – система мотивації персоналу закладів 

ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу. На даний час, незважаючи на активний 

розвиток технологій, удосконалення різного роду професійного обладнання, 

запорукою успішної роботи практично будь-якого підприємства є його 

персонал. Індустрію гостинності можна назвати одним з найяскравіших 

прикладів, де саме персонал забезпечує якісний сервіс, який надалі багато в 

чому впливає на формування враження про зроблену послугу у споживача. 

Важливим є те, що персонал підприємств ресторанного господарства є 

основою створення якісного готельного продукту, задоволення потреб 

споживачів, підвищення конкурентоспроможності, досягнення економічних 

цілей діяльності підприємства. Тому управління персоналом повинно 

враховувати не тільки економічні чинники функціонування підприємств 

ресторанного бізнесу, але і розвиток персоналу через мотивацію. Усе це 

вимагає відповідних змін концептуальних поглядів, пошуку власних шляхів 

управління персоналом у ресторанному господарстві України. 

Жодна система управління не стане ефективно функціонувати, якщо не 

буде розроблена ефективна модель мотивації персоналу, оскільки мотивація 

спонукає конкретного індивіда і колектив у цілому до досягнення особистої та 

колективної мети [4]. 
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Мотивація праці є прагненням працівника задовольнити свої потреби, в 

загальному розумінні – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

зумовлюють людину до трудової діяльності і надають їй цілеспрямованість, 

орієнтовану на досягнення певних цілей [1]. 

Основними завданнями мотивації у ресторанному бізнесі є: 

–  формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації в процесі праці; 

–  навчання персоналу і керівного складу психологічним основам 

спілкування у фірмі та з гостями закладу; 

–  формування в кожного керівника демократичних підходів до керування 

персоналом із використанням сучасних методів мотивації [5]. 

Необхідна певна управлінська робота керівництва закладу ресторанного 

бізнесу в вдосконаленні та впровадженні сучасних інноваційних методів 

управління персоналом і впровадження їх для підвищення результативності 

діяльності закладу ресторанного господарства. 

Застосування щодо працівника стимулів, з метою активізації його зусиль, 

підвищення старанності, наполегливості, добросовісності у вирішенні завдань, 

що стоять перед підприємством, називається стимулюванням. Розрізняють три 

види стимулювання: моральне, соціальне й матеріальне [6]. 

До морального стимулювання відносяться: трудове або організаційне 

стимулювання – поведінка працівника на основі виміру почуття його 

задоволеності роботою, припускання наявності творчих елементів у праці; 

стимулюванням, що регулює поведінку працівника на основі вираження 

суспільного визнання – вручення грамот, розміщення фотографії на дошці 

пошани. 

Соціальне стимулювання представляє собою різновид стимулювання, яке 

виражається у зміні соціального (як адміністративного, так і загального) 

статусу працівника. 

Матеріальне стимулювання реалізується насамперед через зміцнення та 

розвиток особистісних матеріальних стимулів, основною формою яких є оплата 
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праці. Наведені складові відіграють значну роль у підвищенні ефективності 

мотивації управлінської праці, а їх широке застосування є запорукою успішної 

роботи менеджерів, спеціалістів і службовців підприємств ресторанного 

бізнесу. 

Сучасний світ управління персоналом вимагає впровадження інноваційних 

методів управління: від семінарів до онлайн – тренінгів [2]. 

1. Теоретичні методи: 

–   навчальні семінари з управління персоналом; 

–  круглі столи за участю всіх категорій персоналу ресторану з питань 

ефективного розвитку бізнесу; 

–  виступ на науково-практичних конференціях з питань управління 

кадрами в ресторанній справі; 

–  тестування та анкетування персоналу; 

–  відкриті дискусії з обговорення проблемних питань розвитку 

ресторанного підприємництва. 

 2. Практичні методи: 

–  участь у конкурсах бізнес-ідей, бізнес-проектів, бізнес-планів, групові 

творчі проекти; 

–  вирішення ситуаційних та розрахунково-аналітичних завдань, 

проблемних ситуацій в ресторанному бізнесі; 

–  вивчення основ управління на прикладі власного ресторану; 

–  екскурсії на підприємства конкурентів з написанням звіту щодо 

поліпшення діяльності ресторану; 

–  проведення маркетингових досліджень з вивчення потреб і переваг 

клієнтів. 

 3. Інтерактивні методи: 

–  дистанційне навчання з управління ресторанним бізнесом із 

застосуванням он-лайн технологій; 

–  моделювання управлінських рішень; 

–  ділові та рольові ігри; 
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–  метод «мозкової атаки» під час вирішення нестандартних економічних і 

управлінських завдань ресторану; 

–  кейс-метод; 

–  віртуальна практика «Якби я був власником або керуючим ресторану». 

4. Інноваційні методи: 

–  практичні вправи по управлінню особистим бюджетом; 

–  вправи з розвитку комплексного способу мислення, стратегічного 

бачення і прогнозування; 

–  тренінги з розвитку ресторанного бізнесу та особистісного росту; 

–  застосування функцій менеджменту в особистому житті; 

–  залучення вузьких фахівців в області економіки, управління, 

юриспруденції і бізнесу для читання окремих тем в рамках розвитку персоналу 

ресторанного бізнесу; 

–  трансформаційні тренінги. 

Для кращого «ефекту», перераховані вище методи необхідно 

застосовувати поряд з традиційними методами управління персоналом закладів 

ресторанного господарства [3]. 

Саме тому пошук шляхів удосконалення методів управління персоналом 

ресторанного бізнесу є актуальним завданням, адже висококваліфікований 

управлінець повинен завжди знаходити та досліджувати нові методи 

управління персоналом, вміти розвивати та заохочувати до праці робітників. 

Висновки. Отже, в закладах ресторанного господарства можливе 

застосування всіх методів мотивації праці, проте необхідно враховувати 

можливості організації і виправданість даних коштів в кожному конкретному 

випадку. Найбільш ефективно застосовувати в сукупності методи і морального, 

і матеріального стимулювання. Застосовуючи сучасні методи стимулювання, 

роботодавець не тільки зможе утримати своїх підлеглих в підприємстві 

ресторанного господарства, але і створити для них сприятливі умови, завдяки 

яким працівники будуть виконувати свою роботу якісно і швидко. Саме 

активна взаємодія управлінця з підлеглими є позитивним показником розвитку 

закладу ресторанного господарства. 
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