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УДК 338.1(0432.2) 
 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип.86. С.248 

 
У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств 

в умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. 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 розвитку ринку послуг індустрії 
гостинності; якості та безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та 
соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль 
молоді в соціально-економічному розвитку України та передумови професійної 
самореалізації в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний 
аспекти, проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді.     

                                                                                                                                                      
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК 

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
 

Анголюк Марія  
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА УЛАШТУВАННЯ 
СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА  
 
Складське господарство є найважливішою частиною будь-якого 

підприємства, оскільки безпосередньо впливає на хід виробничих процесів. 
Значна кількість матеріальних цінностей проходить саме через склади, тому 
вони відіграють значну роль в організації підприємства в сучасних умовах.  

Актуальність вибраної теми обумовлена низкою певних проблем в 
організації складського господарства, серед яких слід виділити такі: 
відсутність комплексних автоматизованих систем управління складом та 
персоналу з необхідною кваліфікацією для роботи та підтримки цих систем; 
значні витрати на утримання та обслуговування складських приміщень; 
недотримання вимог та умов для розташування складських приміщень. Тому 
метою дослідження є обґрунтування доцільності та функціональності 
складських приміщень. 

Складське господарство на підприємствах ресторанного господарства 
призначено для створення нормальних умов для приймання, зберігання та 
видавання запасів сировини, напівфабрикатів і предметів матеріально-
технічного забезпечення. Складські приміщення можуть розміщуватися в 
окремих приміщеннях, на перших чи підвальних поверхах. Вони повинні мати 
зручний зв'язок з виробничими приміщеннями. Компоновка складських 
приміщень здійснюється за напрямом руху сировини і продуктів при 
забезпеченні найбільш раціонального виконання складських операцій і 
завантажувально-розвантажувальних робіт. 

Тож, складське господарство – це сполучна ланка між службою 
матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) і виробничими підрозділами, між 
цехами, які випускають продукцію, і збутовими органами, а також між 
підрозділами підприємства. Його діяльність впливає на безперебійну і 
ефективну роботу основного виробництва, на ритмічний випуск і 
відвантажування товарної продукції [1]. 

Великі фірми (акціонерні товариства), які поєднують кілька підприємств, 
як правило, мають центральні склади, звідки продукція надходить на склади 
підприємств ресторанного господарства, що входять до цих об'єднань. Такий 
склад може призначатися для зберігання товарів однієї фірми (склад 
індивідуального користування), а може на умовах лізингу здаватися в оренду 
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фізичним чи юридичним особам (склад колективного користування). Склади 
можуть бути цеховими, при якому вони зазвичай і розміщуються (склади 
добового запасу продуктів, кондитерського цеху). Сукупність робіт, 
виконуваних на різних складах, приблизно однакова. Будь-який склад 
обробляє щонайменше три види матеріальних потоків: вхідний, вихідний і 
внутрішній. Наявність вхідного потоку означає необхідність розвантаження 
транспорту, перевірки кількості і якості вантажу, що надійшов. Вихідний потік 
обумовлює необхідність навантаження на транспорт або відпуску на 
виробництво, внутрішній — необхідність переміщення вантажу усередині 
складу. У цілому комплекс складських операцій – це певна послідовність: 

-розвантаження транспорту;  
-приймання товарів;  
-розміщення на зберігання;  
-відпуск товарів з місць зберігання;  
-внутрішньоскладське переміщення вантажів [2]. 
Складські приміщення повинні розміщуватися компактно, мати зручний 

зв'язок з виробничими цехами. Завантажувальні майданчики розміщують з 
боку господарського двору, забезпечуючи зручний під'їзд транспорту. 
Оснащення складських приміщень залежить від типу і потужності 
підприємства, нормативів товарних запасів. До обладнання складських 
приміщень належать стелажі і підтоварники для розміщення і зберігання 
продуктів, у м'ясних камерах – підвісні гаки, ваговимірювальне, підйомно-
транспортне і холодильне обладнання. 

До складських приміщень заготівельних підприємств і тих що працюють 
на сировині, належать охолоджувальні камери для зберігання молочних 
продуктів, жирів, гастрономічних товарів, замороженого і охолодженого 
м'яса, птиці, субпродуктів, риби, фруктів, зелені, напоїв, камера харчових 
відходів і комори для зберігання картоплі і овочів, сухих продуктів, тари, 
інвентарю, пакувальних матеріалів, приміщення комірника, завантажувальний 
майданчик. 

Доготівельні підприємства, що працюють на напівфабрикатах, 
обладнуються камерами для зберігання м'ясних, рибних, овочевих 
напівфабрикатів. 

До складських приміщень заготівельних підприємств належить також 
експедиція, яка призначена для приймання, короткочасного зберігання й 
відпускання доготівельним підприємствам напівфабрикатів, кулінарних і 
кондитерських виробів. У функції експедиції входить також приймання, 
миття, зберігання експедиційної тари та засобів її пересування. 

Висота складських приміщень має бути не менше 2,8 м. Розміри дверних 
прорізів залежать від призначення приміщення й транспортних засобів, що 
застосовуються і становлять 0,85-2,2 м завширшки та 2,2-3 м заввишки. 
Підлога у складських приміщеннях повинна бути міцною, рівною – без 
шпарин, порогів, легко митися й не пропускати вологу. Стіни мають бути 
захищені від проникнення гризунів, з гладенькою поверхнею, щоб їх можна 
було легко очищувати від пилу, а стіни холодильних камер обкладені 
глазурованим кахлем. Ширина коридорів для складських приміщень 
становить від 1,3 до 1,5 м. [2]. 
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Складські приміщення не повинні розташовуватися під мийними, 
санітарними вузлами, виробничими приміщеннями з трапами, поряд з 
котельними та духовими. 

З метою полегшення праці робітників, підвищення її продуктивності, 
прискорення внутрішньо-складського переміщення вантажів застосовують 
різні підйомно-транспортні механізми: вантажні візки, нахили, пандуси, 
підвісні колії, на великих підприємствах ресторанного господарства 
використовують вантажні ліфти, підйомники. 

У складських приміщеннях повинні бути також інструменти для 
приймання, відпускання, продуктів і розкривання тари, обладнання для 
зважування товарів та інвентар для прибирання приміщень. 

Отже, можна виділити наступні функції складських приміщень: 
- прийом матеріальних цінностей з їх кількісною і якісною перевіркою, 

включаючи перевірку тари і упаковки, облік і оформлення документів, 
створення необхідних умов для зберігання вантажів, розвантаження, 
перетарювання, переміщення і розміщення на складах; 

- підготовка і випуск матеріальних засобів виробництва і відправка за 
межі підприємства; 

- підготовка складських приміщень і площадок, внутрішньо складське 
переміщення вантажів з метою більш раціонального використання площ 
складів; 

- прийом від виробничих підрозділів готової продукції по кількості, 
асортименту і сортах, оформлення документів, розміщення на складах 
продукції і забезпечення її збереження, підготовка продукції до відгрузки 
споживачам; 

- відпуск продукції споживачам за номенклатурою, асортиментом, 
якістю і кількістю з оформленням відповідної документації; 

- розробка і реалізація заходів по вдосконаленню тарно-складського 
господарства, навантажувально-розвантажувальних робіт, по механізації і 
автоматизації складів [3]. 

Таким чином, було розглянуто основні аспекти організації та 
обгрунтовано важливість складського господарства на сучасному етапі. 
Складське господарство займає ключову роль у житті кожного підприємства, 
адже всі матеріальні потоки проходять крізь склади. Підприємствам потрібно 
приділяти особливу увагу організації складського господарства. 
Список використаних джерел: 
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ВЕГАНСТВО - СУЧАСНА СИСТЕМА ХАРЧУВАННЯ  
 

У будь-якому суспільстві існують як традиційні системи харчування, так 
і нетрадиційні. В Україні існує цілий ряд наукових теорій харчування і 
альтернативних видів харчування, однак історично найпершим в цьому ряду і 
найбільш масовим є вегетаріанство і веганський рух. 

Згідновікіпе́дії -  вега́нство (вегані́зм, англ.véganism) — спосіб життя, що 
характеризується повною відмовою від продуктів експлуатації тварин. Цим 
веганство суттєво відрізняється від вегетаріанства, засади якого визначаються 
здебільшого відмовою від вбивства (з етичних або релігійних переконань) або 
дієтичними міркуваннями.  

Ве́га́н (англ.vegan) — прибічники веганства. Розрізняють декілька 
категорій веганів. Дієтичні вегани споживають винятково рослинну їжу, 
повністю відмовляючись від усіх продуктів тваринного походження (в тому 
числі меду, желатину тощо). Етичні вегани не тільки дотримуються веганської 
дієти, але й не використовують товари і послуги, створені з порушенням прав 
тварин: одяг з хутра, шкіри, вовни; лікарські засоби та косметику, що 
тестувались на тваринах. Також вони бойкотують заклади, де утримують 
диких тварини: цирки, зоопарки, дельфінарії. Набуває поширення також 
екологічне веганство, оскільки сучасне промислове тваринництво завдає 
значної шкоди довкіллю[1]. 

Веганство виникло в 1944 році, термін ввів Дональд Уотсон. Офіційно 
міжнародний день вегана відзначається з 1 листопада 1994 року. Його 
святкують рівно через місяць після всесвітнього дня вегетаріанства - 1 жовтня. 

Прибічники веганства  відмовляються від меду, цей продукт бджоли 
роблять, а людина забирає його для своїх потреб; яєць, молока, тваринного 
білка; шкіри, хутра, вовни, шовку; желатину; риби і морепродуктів (мідій, 
кальмарів, восьминогів); консервантів; грибів; цукру; стимуляторів; сиру з 
сичужним ферментом, тому що його одержують із шлунків молодих телят; 
шоколаду, оскільки в його складі є сухе молоко; майонезу (але можна 
використовувати спеціальний пісний соус); зефіру, пастили, оскільки в їх 
основі знаходиться желатин, який зроблений з кісток тварин (зате можна агар-
агар);хлібобулочних виробів; продуктів, при виробництві яких 
використовуються тварині компоненти; відвідування кориди та  океанаріуму. 

Стандартний веганські раціон включає лише рослинну їжу, фрукти, овочі, 
бобові культури.  

Найпоширеніші продукти для веганів: соя; спаржа; рослинна олія; всі 
горіхи (арахіс, мигдаль, фундук); сир тофу; фрукти; овочі; зелень; соєве м’ясо 
та соєвий соус.  

Напої, які можна вживати вегетаріанцям, включають ягоди і фрукти.  
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Серед корисних і смачних у веганів вважаються компоти і морси. Щоб не 
відбулося вимивання кальцію, вегани, які дбають про здоров’я, не  вживають 
продукти та напої, що містять кофеїн, тобто кава і міцний чай по можливості 
вживаються не часто. У зв’язку з тим, що не можна молоко, веганам 
автоматично заборонено пити кефір, йогурт, ряжанку. Веганство не забороняє 
розпивання спиртних напоїв. Але вегани, як правило, в міру вживають 
алкоголь, оскільки багато з них займаються спортом. 

2020 рік офіційно проголошений роком веганів. У Instagram опублікували 
87,8 мільйонів дописів з тегом #vegan – найпопулярніший гештег міленіалів 
став мейнстримом. The Economist повідомляє, що продажі веганських товарів 
перебувають на піку свого зростання: загальні прибутки від цього бізнесу за 
минулий рік у 10 разів перевершили показники від продажів фастфуду по всій 
Америці [2].  

Дані соціологічного дослідження зоозахисної організації "Відкриті 
клітки" та Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що у 2019 
року в Україні 20% опитаних назвали себе вегетаріанцями [3].  

В результаті досліджень було встановлено, що в Україні існує шість 
брендів, які виробляють корисну та смачну їжу для веганів: VforVegan, Зелена 
корова, Vegetus, VegiLand, Ідеаль Немолоко та  BurundukBurunduk. 

Існують інші близькі до вегетаріанства дієти й життєві філософії: 
-Пескетаріанство - відмова від вживання в їжу м'яса теплокровних. 

Допускається вживання в їжу риби, крабів і молюсків. 
-Поллотаріанство - це харчування, що виключає вживання в їжу 

червоного м'яса. При цьому допускаються м'ясо птиці, риба, а також яйця і 
молоко. 

-Флексітаріанство - переважно рослинна дієта, яка допускає вживання 
м'яса. Флексітаріанці прагнуть їсти якомога менше м'яса, але повністю не 
виключають його зі свого раціону. 

-Фріганізм - стиль життя, який заперечує принципи споживацтва. Як 
джерело харчових продуктів та інших матеріальних благ фрігани 
використовують звалища, сміттєві контейнери та інші місця, де можна знайти 
відходи цивілізації. 

-Фрукторіанство - харчування плодами рослин, переважно сирими - як 
фруктами і ягодами, так і овочами, без додавання горіхів, бобових, зернових і 
насіння. Фрукторіанці їдять тільки ту їжу, заради якої рослини не потрібно 
знищувати. 

-Лакто-ово-вегетаріанство (походить від латинських слів: lacto - молоко, 
ovo - яйце, vege - рослинність). Дієта допускає вживання в їжу молока і 
молочних продуктів, яєць і будь-яких продуктів рослинного походження. 
Виключаються м'ясо, птиця, риба або морепродукти. 

Виходячи з вище сказаного можна казати, що належним чином 
спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та 
в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань таких, 
як серцево-судинні захворювання, надмірна вага, ожиріння  та деяких видів 
раку.  
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ГАСТРОТУРИЗМ ВІННИЧЧИНИ: ПОПУЛЯРНІ МІСЦЕВІ 
СТРАВИ 

 
Гастрономічний туризм починає завойовувати популярність у сфері 

туризму. Гастротуризмохоплює повний спектр вражень, майстер-класи, 
екскурсії по виробництвам, веселощі фестивалів вуличної їжі, відвідування 
виноробень, цікавих концептуальних ресторанів та автентичних місць 
місцевої кухні. В індустрії харчового туризму кожен знайде щось для себе.  

Основні переваги індустрії туризму в контексті гастротурів: 
 збільшення "якісних" туристів. Мотивовані, освічені, вимогливі 

відвідувачі; 
 збільшення економічної складової, як у міській, так і в сільській 

місцевості (житло, харчування, транспорт, оглядовий туризм); 
 більш широке висвітлення в ЗМІ, включаючи впливових осіб в 

соціальних мережах і блогерів спеціалізуються на їжі і подорожах; 
 акцент на конкурентній перевазі або унікальності конкретного регіону, 

тобто на унікальних / місцевих продуктах харчування та напоях; 
 збільшення податкових надходжень; 
 підвищення обізнаності суспільства та гордості за місцеві кулінарні 

культури [1]. 
У наші дні посмакувати кулінарними легендами Поділля – це справжній 

вид туризму на Вінниччині. Нашим мальовничим краєм цікавляться 
європейці, адже тури з представленням історичних страв користуються 
попитом. Групи європейців їдуть до Вінниччини аби покуштувати кашу з 
квашеною капустою, вперше приготовану козаками ще 400 років тому, 
смажену картоплю по-уланівськи, за рецепт якої винахідниці присудили 
орден. 

На звання національного кулінарного надбання претендує каша по-
тиманівськи. Цю страву готували козаки 400 років тому. Вона складається з 15 
інгредієнтів. Серед найголовніших – квашена капуста, пшоно та джерельна 
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вода. Але мешканці Тиманівки Тульчинського району мають свій секретний 
козир, який робить їх кашу особливою.Ця страва раніше була, як куліш 
пшоняний. Але дружини козаків придумали додавати й інші інгредієнти. 
Тепер у селі це традиційна страва. Готують її на великі релігійні та родинні 
свята. От на весілля колись сходилися люди, у вікна дивились. І кажуть: «О 
засипану капусту вже дають». Значить знають, що далі буде. У Тиманівці 
засипану капустою кашу настільки поважають, що готують її у національних 
костюмах. Під українські пісні.Оригінальна подача готування, український 
колорит та співи під баян, манять до Тиманівки навіть швейцарців.Іноземці 
якраз цю рецептуру вважають особливою. І вони готові їхати, платити гроші. 
Для того, щоб спробувати саме цю кашу, тиманівську. Саме за такою 
рецептурою, якою вона є. Тиманівська каша на сьогоднішній день є 
претендентом на звання кулінарної нематеріальної спадщини. 

На Вінниччині традиційною стравою вважають ще бабки із домашньої 
локшини, запечені у сирі.«Це страва, яку готували на великі застілля. 
Хрестини, родини, весілля. Жовта домашня локшина нічим не гірша за 
італійську пасту. А от по собівартості подільська бабка дорога. На неї йде 40 
яєць. Локшина готується на жовтках. З ними ж і запікають. За смаком може 
бути як солона, так і солодка. З сиром та куркою. Або з сиром та молодими 
яблуками, як роблять в Іванові Калинівського району. Село це славиться ще 
своєю сиров’яленою ковбасою, яку вуджують на сонці. Вона має червоний 
колір [2]. 

З огляду на назви наших традиційних страв, можна впевнено говорити, що 
“Подільська кухня” є дуже ексклюзивною та різноманітною. Картопля з Білого 
Рукава, Шляхівський холодець в ночвах, цікавий білий борщ з цукрового 
буряка, голубці з пшоном на свинячих ребрах за старовинними рецептами, 
хліб зі шкварками та смаженою цибулею, Гурда — сир з конопель і це лише 
маленька частина смаколиків, яким частували подільські господині свою 
родину [3]. 

У радянські часи село Уланів Хмільницького району вабило кухарів з 
усього Союзу. А все тому, що жила тут Глафіра Дорош, яка годувала трудящих 
картоплею по-уланівськи у місцевих їдальнях. За цю картоплю й отримала 
орден. Насправді, нічого особливого: у розпечену в пательні олію закидається 
добре промита, не очищена картопля., попередньо розрізана на чотири 
частини. Смажиться 5-7 хвилин, аби ззовні вона була хрустка, а всередині 
м’яка. Потім картоплю треба посолити та заправити часниковим соусом. Така 
картопля усім полюбилася та стала відомою на увесь Союз. Сьогодні ж цю 
страву можна знайти в багатьох закладах громадського харчування. 

Також наш край знаменитий сиром з топленого молока, який має жовтий 
колір та на смак як ряжанка. 

Також на Вінниччині відбилося територіальне сусідство з Польщею.А саме 
польський рецепт бігосу – це друга страва. Готується з кислої тушкованої 
капусти, з м'ясом та грибами. М'ясо обов'язково повинно бути змішане, різних 
сортів, як для солянки: свинина, копченості, яловичина, ковбаски. Причому, 
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чим більше – тим смачніше!Також прижився рецепт супу з яловичого рубця – 
фляка. Його приправляють корінням, сиром, спеціями.  

Ще однією специфічною стравою подільської кухні є годзя– своєрідне 
рідке овочеве рагу. Обов’язково містить картоплю, капусту, цибулю, моркву, 
квасолю, солені огірки. Додатково можна додати м'ясо, гриби, селеру, червону 
капусту, томати, перець. Господині Вінниччини готували цю ситну та 
вітамінну страву в печі цілу ніч. Місцеві мешканці вважають, що годзю 
смачніше їсти  на наступний день. 

Отже, гастрономічний туризм у вінницькому краї має усі шанси на успіх. 
Історія виникнення, автентична рецептура та легенди створення різноманітних 
страв цікавлять не лише українців, але і закордонних гостей. Потрібно лише 
активно розвивати та популяризувати Поділля, нашу культуру, кухню та 
розробляти нові маршрути та розважальні заходи для знайомства з 
Вінниччиною, які урізноманітнять відпочинок найвибагливішого туриста. 
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Одним із видів сучасної економічної діяльності, який динамічно 

розвивається, змушує конкурентів постійно приділяти увагу до змін, а також 
розробляти оптимальну цінову політику, є, безумовно, сфера обслуговування. 
Зокрема, основними гравцями на сучасному ринку активно представляються 
заклади ресторанного господарства. 

Якщо говорити про ціноутворення на ряд товарів і послуг сфери 
гостинності, то ми можемо визначити, що даний процес має низку 
особливостей, які будуть притаманні тим або іншим виробничим і 
торговельним підприємствам – ресторанам. 
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Заклади ресторанного господарства характеризуються можливістю не 
лише виготовляти власну продукцію,але й одразу її реалізовувати. Таким 
чином, процес ціноутворення тут наділений своїми особливостями та 
характеристиками, які відрізняють його від інших галузей господарства, тим 
самим визначаючи ціну за страву як послугу, яку отримують споживачі, а 
також інших закуплених товарів до закладу, різноманітних культурних та 
розважальних програм тощо.  

Утворення ціни у ресторанному бізнесі залежить від ряду факторів, 
зокрема:  

1) визначеного попиту на продукцію ресторану; 
2) розрахунку цін на страви та інші послуги; 
3) пристосування цінової політики до ринкових умов, постійних змін та 

внесення відповідних коректив [1, с. 152]. 
Таким чином, від визначення оптимальної та точної ціни, застосування 

необхідних методів її розрахунку неабияк впливатимуть на успішне та 
ефективне функціонування ресторанного підприємства. 

Для ресторану кінцева ціна є ціною на продаж готової продукції, що 
поєднує в собі як і вартість самої страви,так і послуги, яка надаються 
супутньою. У даному випадку, ціна на продаж є вартістю окремої 
індивідуальної страви, так і на масу виготовленої продукції. Таким чином, 
закладом здійснюється розрахунок повної собівартості окремої страви, який 
вимагатиме: вартості використаної сировини за ціною закупівель, витрат 
ресторанного господарства, обігу, прибутку підприємства тощо [2, с. 18]. 

Визначаючи вартість готової страви, ресторанним закладом проводиться 
повноцінна калькуляція на підставі виявлення середньозваженої вартості на 
продукцію підприємства. Вона ґрунтується на отриманій підприємством 
сировині від постачальника, яка, в свою чергу, різниться за категорією та 
видом, типом кулінарної обробки та сортами, адже застосування однієї 
сировини у декількох різних стравах визначатиме не лише її вміст, але й 
загальну суму для споживача. 

Якщо розглядати роздрібні ціни, то стосуватимуться вони товарів для 
масових закупівель. Але не меншої уваги потребують страви, виготовлені на 
самому ресторанному господарстві, адже на них нараховується відповідна 
націнка. У даному випадку така націнка включатиме у себе загальні витрати 
підприємства та його прибуток. Але у будь-якому разі націнка не повинна бути 
спільною для усіх груп сировини та готових виробів, а встановлюватися в 
індивідуальному порядку, зважаючи на низку відповідних методів та 
критеріїв.  

Зокрема, єдину націнку не доцільно використовувати, адже вона повністю 
унеможливлює підприємство економічно обґрунтовувати ціни, усувати 
залежність загального показника вартості від основних витрат, які 
пов'язуються із їх приготуванням та подальшою реалізацією споживачами.  

Що стосується методу диференціації цінової націнки, то застосовувати 
його необхідно до окремих видів та груп продуктів, до складу яких буде 
відноситись відповідна страва [3, с. 82]. 
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Наприклад, минулого року за даними європейської компанії по 
автоматизації закладів харчування «Poster»було проведено дослідження серед 
6 тисяч підприємств, згідно з якими була визначена націнка при процесі 
ціноутворення на товари і послуги ресторанів, а також страви з мінімальною 
собівартістю, але прибутковістю. На сьогоднішній день 18% від загальної 
кількості закладів складають вітчизняні, які користуються даною системою 
обліку [4]. 

До прикладу, суші та роли – одна із найекзотичніших страв в Україні, яку 
можуть скоштувати споживачі чи не у кожному місті. Проте, Україна не є 
рибною країною, тому, фактично, увесь перелік необхідних інгредієнтів для 
приготування страв доводиться замовляти закордоном у численних 
постачальників, де собівартість сировини здорожує в рази саму страву. 

Також варто не забувати, що серед закладів харчування існують як лідери, 
так і аутсайдери. Наприклад, паби в Україні заробляють найбільше на закусках 
до пива, аніж на десертах чи салатах. На відміну від пабів, у піцеріях дані 
страви користуватимуться попитом, а особливо – сама піца з різними 
варіантами напоїв. 

Що стосується самої націнки, то за спостереженнями експертів простору 
«Poster» було визначено, що найбільшу націнку серед українських закладів 
харчування встановлюють на кальян (400%), чай (325%), каву (300%), соус та 
хліб (300%) від собівартості. Серед алкогольних напоїв на вино та коктейлі від 
238% до 250%, на пиво – 133%, а на міцний алкоголь – лише 58%. 

Як показують статистичні дані, алкоголь не потребує надмірної націнки, 
так як відвідувачі зазвичай проводять час у закладах спілкуючись один з 
одним, не замовляючи основних страв. Задля того, щоб заклад не пішов в 
мінус, керівництвом встановлюється понаднормова націнка на чай та каву, 
соки та солодкі десерти [4]. 

Проте, закладам ресторанного господарства не варто забувати і про те, які 
саме чинники впливають на його діяльність та цінову політику. Наприклад, 
функціонування підприємства (ресторан, кафе, їдальня), контингент 
відвідувачів (за віковою групою, фінансовою спроможністю, заклад для 
молоді або сімейного типу), місце розташування (околиця або центр міста), 
спеціалізації кухні (японська або італійська) тощо. 

Особливе значення мають додаткові послуги підприємства у їх широкому 
розмаїтті, адже саме вони дозволяють ресторанному господарству 
підвищувати рівень обумовленої націнки без можливих втрат постійних 
відвідувачів закладу [5, с. 33]. 

Таким чином, розробка та постійний нагляд і вдосконалення 
конкурентних переваг ресторану дозволяє йому керуватися ціновою 
політикою на товари і послуги, які певним чином відрізнятимуться від 
існуючих на ринку, зважаючи на особливості продукції для споживача. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що обґрунтованість процесу 
ціноутворення для ресторанного підприємства є одним з ключових факторів 
його успішного виробничого та торговельного спрямування. Ціноутворення у 
закладах ресторанного господарства суттєво відрізняється у кожного за 
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власним переліком товарів та послуг,конкурентними перевагами на сучасному 
ринку, а також смаковими вподобаннями і потребами споживачів. Дотримання 
основних принципів та застосування методів формування оптимальних цін 
забезпечить ресторанам успішну діяльність у сфері послуг, підвищуючи їх 
стабільність та вагоме значення для клієнта. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ В 

УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Зміст і сутність екскурсійної справи змінювалися в часі й формувалися 

залежно від умов і факторів навколишнього середовища. Запропоновано 
визначення розвитку екскурсійної справи як процесу запланованих 
послідовних перетворень довгострокового характеру, який забезпечується 
економічним ростом, соціальної стабільністю, екологічною рівновагою в 
межах бізнес-ємності території, що визначає її підприємницькі можливості, у 
результаті якого формується стратегія змін екскурсійної справи з урахуванням 
зовнішніх умов та внутрішнього потенціалу України. 

З точки зору економіки і менеджменту організація екскурсійної 
діяльності в сучасних умовах розвитку туристичної індустрії України націлена 
забезпечувати зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу національної 
економіки. Організація екскурсійної діяльності як пріоритетний напрямок 
індустрії туризму формує у визначених межах економічну, науково-
культурну, освітню, екологічну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 
пов’язаних галузей національної економіки. Сучасні цілі організації 
екскурсійної діяльності орієнтовані на удосконалення і розвиток в першу 
чергу внутрішнього та міжнародного туризму, що у свою чергу вимагає якості 
виробничих і управлінських процесів, які мають бути відображені у 
гармонізації стандартів із світовими вимогами, в першу чергу з ЄС. 
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Історію екскурсійної діяльності в Україні вивчали: В.К. Федоренко,            
О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова, М.М. Олексієнко, які також займалися 
питаннями розвитку екскурсійної діяльності в сучасній Україні. Розвитку 
екскурсійної діяльності в Криму були присвячені праці: М.В. Кузнецова,            
Є. Молочко, Ю.А. Баев.  

Метою даного дослідження є визначення умов розвитку екскурсійної 
справи в сучасній Україні. 

Не зважаючи на значний наявний потенціал і досить високу 
привабливість, споживання екскурсійних послуг в Україні не має тенденцій 
росту відносно питомої ваги в загальному обсязі платних послуг. Активність 
екскурсійних потоків прямо залежить від економічного добробуту й 
соціально-політичної ситуації, тому згідно з даними офіційної статистики у 
2015 році кількість екскурсантів скоротилася до найнижчого показника за 
останні 15 років, в 2019 р. даний показник не став набагато вищим.  Хоча 
наразі свій загальний економічний стан більшість організацій, які надають 
екскурсійні послуги, оцінюють як задовільний, але перспективи зростання 
бачать лише 13,3% з цих підприємств, а для значної частини існує загроза 
банкрутства[2]. 

Розвиток екскурсійної діяльності стимулює зайнятість, розвиток 
підприємництва, інвестицій в інфраструктуру і транспорт, збереження 
національної спадщини, а також розвиток стимулюючих факторів, які 
сприяють поліпшенню якості життя місцевого населення і гостей країни. 

У зв’язку із зростанням обсягу екскурсійних послуг на ринку 
організованого туризму цей напрямок наукових і практичних досліджень 
отримав особливу увагу, що викликано різними причинами. По-перше, 
підвищення культурного й освітнього рівня суспільства в цілому. По-друге, 
розширення цілей самого туризму, так відправляючись у туристську подорож 
не завжди на перший план ставляться тільки рекреаційні цілі. Перебуваючи на 
відпочинку, сучасні споживачі туристичних послуг бажають також 
задовольнити й інтереси пізнання, освіти і духовного розвитку. По-третє, 
пов'язане із тлумаченням самого поняття «туристичний продукт» як 
комплексу послуг надаваного туристові в ході подорожі. Відповідно до 
рекомендацій Всесвітньої туристської організації (ВТО) даний комплекс 
повинен включати не менш, ніж три послуги у вільній комбінації. Згідно із 
Законом України «Про туризм», туристський продукт – це «попередньо 
розроблений комплекс туристичних послуг, що поєднує не менше, ніж дві такі 
послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за певною ціною, до 
складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші 
туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з 
організації відвідувань об'єктів культури відпочинку й розваг, реалізації 
сувенірної продукції й інше)» [4].  

По-четверте, зростає пропозиція суто екскурсійних програм, тобто турів, 
основною метою яких є відвідування й знайомство з історичними, 
культурними та іншими визначними пам'ятками певного регіону. І відповідно 
сформувався окремий вид туризму – екскурсійний туризм. 
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Розвиток та організація екскурсійної діяльності в Україні підтримується і 
регулюється на національному рівні. Уряд схвалив 16 березня 2017 року 
Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [3]. Документ 
розроблено з метою створення умов для забезпечення прискореного розвитку 
сфери туризму і курортів, перетворення її у високоефективну, інтегровану у 
світовий ринок галузь. Запровадження Стратегії передбачається за 
напрямками, серед яких: забезпечення безпеки туристів та захист їх законних 
прав та інтересів, імплементація законодавства ЄС у сфері туризму, 
забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної 
інфраструктури, удосконалення системи професійної підготовки фахівців 
сфери туризму, формування та просування позитивного іміджу України, як 
країни привабливої для туризму. Стратегія визначає інтегрований підхід до 
формування і реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, який 
у визначених межах передбачає удосконалення та розвиток екскурсійного 
обслуговування. Одним із основних напрямків реалізації Стратегії в аспекті 
екскурсійної діяльності є впровадження міжнародної системи якості послуг за 
такими напрямами, як організація роботи гідів-перекладачів та екскурсоводів 
[1]. 

Проблеми організації екскурсійної діяльності в Україні викликають 
професійний інтерес у міжнародних експертів, науковців, представників влади 
та туристичного бізнесу. На ІІ Міжнародній науковій конференції з питань 
розвитку туризму, що відбулася 23 листопада 2016 року за сприяння Торгово-
промислової палати України було проаналізовано сучасний стан екскурсійної 
діяльності та світовий досвід у питаннях регулювання екскурсійної діяльності. 
У свою чергу, представники туристичної галузі провідних європейських країн: 
Іспанії, Великобританії, Швейцарії, Франції, Литви, Польщі, Угорщини 
презентували перед учасниками конференції концепції регулювання 
екскурсійної діяльності своїх держав [2]. 

Управління екскурсійною діяльністю в Україні повинно бути ефективним 
і включати в себе: вдосконалення нормативної бази, а саме – визначення таких 
понять, як «гід», «екскурсовод» тощо; розробку певних вимог до організації та 
здійснення екскурсійної діяльності; введення механізму ліцензування 
екскурсійної діяльності, сертифікація; запровадження стажування для 
майбутніх гідів та екскурсоводів після успішного закінчення курсів; створення 
кваліфікаційних комісій, які матимуть у своєму складі фахівців та експертів у 
галузі туризму. 

Таким чином, одним із найактуальніших питань організації екскурсійної 
діяльності є удосконалення організаційно-економічного механізму з 
використанням передового досвіду провідних країн-лідерів світу туристичної 
індустрії, враховуючи туристичний потенціал України. Оскільки, туристична 
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 
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інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації відносин між 
різними країнами і народами. Крім того, туризм є одним із засобів реалізації 
зовнішньої політики держави. Якщо врахувати ефективну інтеграцію індустрії 
туризму з іншими галузями національної економіки, наприклад, з 
агропромисловим комплексом, то ми очікуємо синергетичний ефект від 
розвитку різних видів туризму, що беззаперечно пов’язані з екскурсійною 
діяльністю. 
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ТОП-5 ПОПУЛЯРНИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ 
 
В більшої половини українців уявлення про музеї не є найкращими.  

Багато з них «вражають» тільки нудними екскурсіями та однотипними 
експонатами під склом. Зазвичай, як вважає молодь, в музеях немає нічого 
сучасного та цікавого, тому останнім часом мало хто їх відвідує. Що ж, тепер 
ви можете відкинути ці стереотипи, оскільки в Україні є дійсно цікаві музеї 
для людей будь-якого віку. Оцінивши відвідуваність музеїв України молоддю, 
було створено рейтинг топ-5 найпопулярних музеїв України: 

1. Музей гуцульської магії, м. Верховина. 
Завдяки відомій всім повісті «Тіні забутих предків» наші Карпати завжди 

асоціюються з чимось чаруючим, магічним. Аби повірити в чари та силу 
мальфарів варто тільки подивитися на велич  дивовижних карпатських гір. 
Місцеві жителі кажуть, що деяких мольфарів можна побачити і сьогодні.  

В музеї їх «знаряддя праці»: інвентар для виготовлення зілля і 
різноманітних замовлянь, посох, що за легендою здатен помирити подружжя, 
та ніж, яким мольфари розганяли хмари. У музеї можна ознайомитися з 
практикою двох найсильніших мольфарів — Андрія Атаманюка (Ґоя) та 
Михайла Нечая. Крім того в музеї можна вз`яти участь у майстер- класі з 
прядіння чи каліграфії.[1,6] 

2. Музей сала, м. Львів. 
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Музей «Сало» у Львові відкрився 2011 року. На вході ви побачите 
величезне серце із сала, яке є найбільшим у світі і потрапило у Книгу рекордів 
Гіннеса. Окрім того, «Сало» – це неповторний арт-проект, де виставляють свої 
картини сучасні митці, а сцена музею-ресторану стала майданчиком для 
концертів відомих гуртів та виконавців.  У музеї «Сало» ви маєте змогу 
скуштувати страви з цього українського продукту. Сало тут на будь-який смак 
– аж 35 видів. 

Найбільш екзотичними є сало в шоколаді та роли із сала. Арт-проект 
«Сало» розташовано у самому серці міста. У приміщенні музею панує 
особлива атмосфера, створена завдяки незвичному інтер’єру і багатьом 
цікавим сало-сюрпризам, які чекають відвідувачів ресторану. У музеї працює 
сувенірна крамниця, де можна купити собі оригінальну річ на згадку про 
«Сало»[2,6] 

3. Музей сновидінь, м. Київ. 
У Києві знаходиться один з найнезвичніших музеїв України, присвячений 

сновидінням. У незвичному антуражі можна подрімати, а потім розказати свій 
сон психотерапевту. Спеціаліст розшифрує, які приховані страхи вас 
турбують, і допоможе з ними впоратись. 

Оформленням музею займалися українські художники відповідно до 
тематики закладу. У Музеї сновидінь є спеціальна скриня, де відвідувачам 
пропонують залишити записи чи якісь предмети, пов’язані з певним сном. 
Потім їх мають розтлумачити фахівці з психоаналізу. 

У музеї проводяться й екскурсії, під час яких відвідувачам буде 
запропоновано відвідати чотири зони. Перша – це невеликий магазин з 
книгами і канцелярією, друга – сам кабінет психоаналізу, де й розгадають 
кожен сон, третя – це виставковий зал, четверта зона – лінгвістичний клуб 
GLMgroupe. 

Цікаво, що психоаналітик, який тлумачитиме вас сон, підходить до цього 
суто індивідуально. Адже, як зазначають у музеї, для кожного один і той же 
предмет матиме різне значення, отож, ніяких шаблонів типу відомих сонників, 
велике значення у цій справі має врахування індивідуальних особливостей 
людини. Для цього фахівці використовують спеціальні методи, які 
допоможуть розкрити внутрішній світ кожного.[3,6] 

4. Музей ідей, м. Львів. 
Один ії багатьох оригінальних музеїв Львова - це музей ідей. Він 

розташований у будівлі монастиря 17 століття та має чимало дивакуватих 
експонатів. Заклад відкритий до будь-яких ідей у мистецтві – від живопису до 
театру та музики. 

Ідея створення Музею ідей належить львівському художнику Олесеві 
Дзиндра, який заснував галерею в 1992 році. Основна місія цього музею 
полягає в розвитку актуального мистецтва, а також пошуку нових шляхів для 
створення діалогу між художником і глядачем. За 22 роки своєї діяльності 
Музей ідей став платформою для реалізації величезної кількості суспільно-
культурних проектів, які стали відомі не тільки в Україні, але й в усьому світі. 
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Одним з таких проектів можна назвати щорічний фестиваль незалежного кіно 
«КіноЛев», мета якого полягає у підтримці початківців режисерів і розвитку 
Львова як культурної столиці України. У Музеї ідей регулярно проводяться 
фестивалі, симпозіуми, художні виставки та інші культурні заходи.[4,6] 

5. Музей історії туалету, м. Київ. 
І на завершення один із найнеорденарніших музеїв України - музей історії 

туалету. Музей розповідає про історію розвитку, без сумніву, безцінних 
винаходів людства – туалету та каналізації. У 2015 році колекція музею 
отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса як «Найбільша колекція 
сувенірних унітазів у світі». Це визначне досягнення стало можливим завдяки 
понад 500 експонатам, виготовленим не тільки з традиційної кераміки, але й 
дерева, пластика, та навіть марципана. Для палких шанувальників унітазів є 
навіть ювелірні прикраси. Вгадайте, у вигляді чого?[5,6] 

Отже, музеї – це не тільки всім відомі історії життя людей, стереотипи 
про «нудне» та «нецікаве», вони створені аби розповідати про щось незвичне, 
цікаве, навчати нас чомусь новому та розповідати про дивовижні речі. Нам 
дуже пощастило бути свідками тих процесів, які відбуваються у сучасних 
музеях. Бути співтворцями ідей і сенсів, що їх пропонують сьогодні дорослим 
і дітям історичні, художні, політехнічні, меморіальні – такі різні – музеї... 

В музеях ми можемо знайти натхнення, відповіді на запитання та таку 
важливу для нас всіх історію, людину з минувшини чи сучасності, яка надихає, 
вражає та залишається в пам’яті на ціле життя. Тому, ми повинні усвідоми 
наскільки музеї корисні для нас, для наших дітей, адже так важливо розповісти 
своїм нашадкам про найцікавіші та, можливо, найнеординарніші речі. 
Українські музеї вміють подарувати справжню і сильну емоцію, треба тільки 
захотіти її пережити. І найкраще це робити – разом з дітьми. Тому, давайте 
пізнавати світ разом – разом із друзями, батьками, дітьми та місцями 
створеними для цього – музеями.  
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КУЛІНАРНІ ТРЕНДИ ТА ІННОВАЦІЇ У СВІТОВОМУ 
РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ НА 2020 РІК 

 
Кулінарія подібна моді, вона ніколи не стоїть на місці. Інновації та тренди 

кожного дня впливають на формування гастрономії різних країн світу. Навіть 
легендарні французькі ресторатори запозичають основні методи та новинки 
японської кухні. 2019 рік впровадив моду на тихоокеанську кухню, представив 
для споживача такі продукти як хумус, морські водорості, безалкогольні 
коктейлі та натуральні десерти. На початку 2020 року відомі ресторатори та 
аналітики створили певні прогнози гастротрендів на поточний рік.  

На сьогоднішній день, здоров’я – це головний тренд 2020 року. 
Популярність здорового способу життя вплинула на формування концепцій 
закладів ресторанного господарства. Сучасне покоління зовсім по-іншому 
ставиться до їжі. Більшість ресторанів впроваджують в меню такі новинки, як 
«їжа в стакані». Воно включає низькокалорійні та збалансовані продукти, які 
доповнюють вітамінами. Це звичні нам страви, які ми пам’ятаємо з дитинства 
і які приготовлені з натуральних інгредієнтів та без хитрощів, за рецептами 
мами та бабусі. Тобто ті сам ліниві вареники або сирники. Зазвичай, подача 
страв відбувається в стаканчиках із натуральної переробленої сировини [1]. 

Сьогодні в пріоритеті проста, правильно приготовлена їжа з 
максимальним відсотком збережених корисних речовин. Тому більшість 
рестораторів відкривають слоуфуди (замість фастфудів), їх основний 
постулат: щоб якісно харчуватись не потрібно багато часу. Для приготування 
використовують натуральні продукти з невеликих фермерських господарств. 
Такий тренд вже набирає популярності у Вінниці. Такі заклади гостинності як 
HEF, Malva Family, Healthy Food пропонують гостям здорові перекуси та 
повноцінні прийоми їжі з точним підрахунком калорій. А кав’ярня Sharikava 
ввела в асортимент сандвічі з житнього хліба та каву на рослинному молоці. 

Одним із найважливіших трендів 2020 року є популяризація 
особливостей українсько-російської кухні. Більшість іноземних туристів 
цікавляться самобутністю та культурою нашої країни. Тому доцільно 
відкривати національні заклади української кухні з інноваційним впливом. 
Використовувати регіональні та локальні продукти, а саме: ріпа, хрін, 
обліпиха, морошка. Популярним є приготування страв з лугових трав – 
кропива, кульбаба, лобода, першоцвіт. Подача також займає важливе місце: 
від стандартного посуду до глечика з малюнками.  

Так, наприклад, ресторан КАНАПА, який знаходиться в Києві, досліджує 
автентичні рецепти з застосуванням сучасних технологій. Борщ тут подають в 
капустині, попередньо обробленій та очищеній. Асортимент приготування 
вареників досягає до 20 видів. А холодець готують за допомогою 
молекулярної кухні [2].  
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Також популярним стає тенденція в біоінженерних технологіях 
оброблення і приготування їжі. Генна інженерія продовжує створювати 
ідеальну їжу, завдяки якій люди будуть залишатися здоровими та ситими, не 
витрачаючи багато коштів на спеціальні продукти. Наприклад, американська 
сільськогосподарська мережа CALYXT використала технологію генного 
редагування для виключення двох генів в соєвих бобах і отримала соєву олію 
без транс жирів, але з великою кількістю жирів корисних для серцево-судинної 
системи. 

У ресторанному середовищі спостерігається стрімкий вплив азіатської 
кухні на європейську. Тобто створення нових методів, технологій та рецептів. 
Вже сьогодні більшість французьких ресторанів пропонують страви з 
копченою гусінню або смаженого шовкопряда з імбиром.  

Більшість ресторанів в Італії пропонують страви з використанням сиру 
Casu Marzu. Це незвичайний продукт з пліснявою, а повністю протухлий сир з 
черв’яками. Їсти його не просто, оскільки личинки стрибають на висоту 15 см, 
того такий делікатес прийнято їсти в окулярах [3]. 

Читаючи меню в будь-якому іспанському ресторанні іноді можна 
побачити біля страви позначку «km 0», що означає знак якості, який мають 
заклади, які ретельно відбирають продукти для приготування. Зону закупівлі 
вони обмежують радіусом 100 км, а сам ресторан стає точкою відліку, тобто 
нульовим кілометром. Ще одна обов’язкова умова таких ресторанів – це 
екологічність продуктів, підтверджена сертифікатом. Такі заклади купують 
кращі продукти, що знаходяться поряд і роблять акцент на сезонні інгредієнти. 
Тому, говорять, що коли ти їси страву з позначкою «km 0», то можеш закрити 
очі і по смаку визначити вашу геолокацію. Також, ресторани повинні 
правильно розділяти відходи для подальшої переробки. По всій Іспанії 
налічується близько сотні ресторанів з кухнею «km 0» і всі вони відповідають 
ряду вимог, за якими їх легко впізнати [4]. 

Вегетаріанська кухня вже давно є популярною серед сучасного 
покоління. Але 2020 рік прогнозує, що її основним інгредієнтом стане 
джекфрут. Це екзотичний фрукт продовгуватої форми, який досягає 50 кг і 
вирощується в Азії. Його можна сушити, смажити, а також вичавлювати сік. 
А його найбільшою особливістю є те, що якщо його тушкувати біля години, 
смак та запах будуть нагадувати приготовлену свинину. В Америці відкрито 
більше 200 кафе, які пропонують гамбургери з джекфрутом, таку ідею вже 
давно запозичили європейські заклади. До того ж джекфрут містить вітаміни, 
мінерали, каротиноїди, які захищають організм людини від серцево-судинних 
захворювань, раку і передчасного старіння. 

Напої теж зазнали впливу трендів. Сьогодні біодинаміка і органіка вже не 
є екзотикою для винної сфери Європи. Але багато шкіл сомельє не 
сприймають цей вид вина, оскільки воно настільки непомітне у винних картах 
ресторанів , що інколи навіть сомельє не можуть надати вам потрібної 
інформації. Біодинамічне вино відрізняється тим, що догляд за 
виноградниками відбувається за фазами місяця, винороб самостійно 
підготовлює органічні добрива з урахуванням біоритмів при максимальній 
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ручній роботі. При виготовлені вина механічний вплив на нього зводиться до 
мінімуму. А виноробня будується так, щоб вино переміщувалося по ній під 
впливом сили тяжіння. Обов’язковими добривами для напою є гній для 
мікробіології землі і кварц, витриманий в коров’ячому розі. І з кожним роком 
така виробнича діяльність вина популяризується [5]. 

Тепер люди не лише приділяють увагу складу напою, а і його 
калорійності. Все частіше алкогольні напої відходять на задній план, а 
першість отримують натуральні ферментовані коктейлі. Такі напої містять 
соки, насіння, горішки і йогурт, які посилюють процес лактоферментації і 
покращують травлення. Серед таких новинок користується популярністю 
чайний гриб, який тонізує організм та підтримує роботу травної системи. 
Стаканчик такого напою в США коштує приблизно 15-20 доларів, але для 
клієнтів така ціна є допустимою, оскільки вони впевнені в його корисних 
властивостях. 

Отже, будь-які інновації та тренди надзвичайно важливі як для 
ресторатора, так і для клієнта, оскільки вони впливають на концепцію закладу, 
його успіх і визнання серед конкурентів. Важливо розуміти, що не обов’язково 
формувати нову концепцію або ж ставати вегетаріанським кафе, головне – 
задовольняти потреби споживачів через якісну їжу та відмінний сервіс. 
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В сучасному ресторанному бізнесі ніяк не обійтись без реклами, у цьому 

допомагає фотомистецтво. Фуд-фотографія неможлива без любові до їжі і, 
звичайно, до фотографії. Вона відрізняється від інших напрямків швидкістю 
зйомки, тому що вона залежить від часу життя страви, має безліч підвидів, з 
чим пов'язані відмінності в організації процесу, бюджетах і, нарешті, в їжі, яка 
може бути справжньою або неїстівним макетом. 
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Головним фактором є робота зі справжньою їжею. Якщо це ресторан, то 
потрібно відобразити подачу  страви закладу.  А якщо, наприклад, робота з 
товаром на продаж, таким як морозиво – то продукт, якийспоживачпобачить, 
відкривши упаковку[2]. 

Особливістю цього, є гарна картинка від якої захочеться їсти, 
цевідіграєвелику роль у привабленніновихклієнтів та 
заохоченніпостійних відвідувачів. Різні способи комунікації вимагають різної 
побудови кадру і його заповнення: 

1. Як правило, сайт –стабільнеджерелоінформації і рідковимагає 
оновлень контенту; 
2. Соцмережі, навпаки, люблятьрізноманітність і цікавірішення, серії 
тарізнукрупністькадрів; 

3. Для друкукращепідходить один яскравий і зрозумілийзнімок з 
чіткимпосланням. 

Для організаціїфуд-зйомки, перед тим як приступати до найцікавішого, 
потрібно розібратися з її головною метою. Знімки їжі не можуть створюватися 
просто так, це ж не сімейнафотосесіяабоякасьподія – 
фотографіїповинніпрацювати, вони не самоціль. Фотографія – максимально 
швидкийспосіб донести глядачеві свою ідею, деталі ж можуть бути в тексті під 
фото. Чим простіше картинка, тимвищаймовірність, що вас зрозуміють 
правильно[4]. 

А от сезонність продукту говорить про короткий термін роботи 
фотографій, зате допускає більше креативу в зйомці. Найчастіше божевільні 
ідеї вдаліше реалізувати саме в сезонних пропозиціях, які повинні спрацювати 
швидко і привернути увагу. 

Постійне меню вимагає системного рішення, загальної стилістики і 
витриманого гармонійного кольору. Фотографії повинні бути впізнавані для 
зручності глядача, він не повинен витрачати час на вивченняфотографії, а 
легкоїїзчитувати. 

Кількість сюжетів визначає час роботи над кожним сюжетом, розуміння 
логістикизйомки і спрощуєкомунікацію: клієнт – кухня – фотограф.     
Потрібно добре вивчити свою клієнтську базу та зрозуміти їх 
уподобання.Наприклад, концепція ресторану – це європейський шик, потрібно 
гарно передати ідею на фото, просто і точно, щоб відвідувачі могли одразу все 
зрозуміти, захотіти і отримати[1]. 

Підготовка до знімання займає 50-80% всього процесу: чим краще 
взаєморозуміння і детальніше завдання, то ефективніше пройде зйомка.Чітке 
завдання часто лякає  результатом, але це помилкова думка. Коли є грамотно 
підготовлений план зйомки, клієнт легко контролює роботу і може вносити 
правки на місці, тоді очікування виправдовуються і всі щасливі. Креатив і 
унікальні кадри народжуються в процесі або готуються заздалегідь. У будь-
якому випадку вони повинні гармонійно передати унікальність їжі, бути 
естетичними, відгукуватися в першу чергу клієнту ідейно і за настроєм, при 
цьому бути простими і приємними для глядача[3]. 
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Їжа –це про любов, цеемоції та спілкування. Фотографія ж друг, який не 
вміє брехати і відмінно радить. Фотографія не може зробити їжу смачною і 
передати її аромат, вона може грамотно показати кращу сторону і привести 
споживачав ресторан спробуватиїї на смак. Фуд-фотографія – елегантний 
флірт, а справжні відносини з їжею починаються в ресторані. 
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ВИНА В УКРАЇНІ 

 
За багато тисячоліть вино стало одним із найпопулярніших напоїв 

людства. З плином часу та з розвитком нових технологій індустрія 
виноробства набирає все більше обертів. Попит завжди збільшується, але 
не завжди вдається виготовити потрібну кількість вина із натуральних 
продуктів. Виробники не завжди дотримуються стандартів та 
використовують різні хитрощі. Існує безліч варіантів фальсифікації: 
порошкове вино, шеєлізоване (з додаванням гліцерину), шапталізоване (з 
лужними добавками), суміш вин з додаванням барвників. 

Фальсифіковані вина є штучнoю сумiшшю неякісного спирту, цукрози, 
oрганічної кислoти тa iнших інгредієнтів. Вони завдають збитків не тільки 
економіці країни, але й впливають на здоров’я суспільства.Тaкі нaпої чeрез 
неякісні oрганолептичні влaстивості мoжуть спричинити oтруєння 
споживачів[1]. 

Технічний розвиток, розробка інноваційних та вдосконалення 
традиційних технологійсприяли насиченню ринку товарами. Посилення 
конкуренції змушувало виробників шукати дешевшу продукцію за рахунок 
неякісної сировини та матеріалів як у виробництві виноматеріалів, так і в 
торгівлі. Виготовлення виноградного вина з неповноцінних продуктів є 
найпоширенішим. У результаті виробництва змінюється інтенсивність 
кольору, насичується букет, знижується міцність вина. Такі вина, як 
правило, «виправляються» введенням різних хімічних компонентів 
(алкоголю, переважно сирого, сахарину, штучних кольорів тощо) [2]. 
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Серед вишуканих способів підробки є петіотізація –це 
виготовленнявина шляхом настоювання та бродіння цукрового сиропу на 
меззі, що залишається після відділення виноградного соку. У результаті 
зберігається букет і колір натурального виноградного вина, знижується 
лише вміст винної кислоти та таніну. Для зменшення кислотності та 
гіркоти, підвищення солодкості вин та переривання процесу бродіння 
застосовують шейлінг або гліцеринові добавки. Для прискорення процесу 
виготовлення використовують консерванти. Саліцилова кислота 
використовується для консервації дешевих, слабокислих вин, а також вин, 
що пройшли фазу старіння. Колір виноградної лози використовується для 
приховування інших підробок. Для фарбування вин використовують 
природні та синтетичні барвники, багато з яких не тільки шкідливі, але й 
мають токсичні сполуки [4]. 

Підробка букету вина є також розповсюдженим явищем у виробництві. 
Для цього використовують суміш різних ефірів і сушених виноградних 
квітів.[5]. 

Ще один вид підробки – це галлізація вина. Цей метод заснований на 
тому, що погані, кислі вина «покращуються», шляхом додавання води до 
певного об’єму, а потім доводячи міцність і кислотність до певних меж. 
Формування вина полягає у переробці кислого сусла лужними реагентами 
та додаванні цукру до або під час бродіння. За даними виноробників 30% 
вина, яке продається в Україні, є підробкою. У нас щорічно виробляється 
приблизно 30-35 млн. декалітрів вин.  

Дуже важливо серед цієї кількості вин знайти ту саму пляшку зі 
справжнім вином. Головним є все ж розпізнати ще при покупці справжнє 
вино, а не винопродукт. Для цього застосовують органолептичну оцінку 
якості вина, якщо є така змога. Під час купівлі вина необхідно звертати 
увагу на зовнішній вигляд пляшки. Якісне вино повинно бути прозорим і 
без осаду. Обов’язково на пляшці зазначається дата розливу вина. Відомі 
спеціалісти радять володіти певними стандартами витримки вин[3]. 

Отже, вино – це продукт, який не може виготовлятися в поганих 
умовах та з неякісної сировини цілий рік. Але проблема фальсифікації є 
явною та потребує вирішення. Боротьба може бути тільки на державному 
рівні із запровадженням законів про якісне виробництво вина. 
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В роботі будь-якого закладу в індустрії гостинності рано чи пізно настає 

кризовий період. За словами деяких рестораторів, криза – це синонім 
стабільності, адже під час розвитку ресторанну, спочатку йде період стрімкого 
зростання, після йде стабільність яка і зумовлює період кризи.Настає момент, 
коли персонал перестає вдосконалювати себе, свою і роботу закладу в цілому. 
Криза не може утворитися в пустих стінах. В першу чергу вона впливає на 
персонал та керівництво закладу і відчутно відображається для гостей. Вони 
приходять і не отримують нічого нового. Також потрібно враховувати і сам 
стиль закладу, слідкувати за модою і тенденціями розвитку в цій сфері, 
політикою цін. Звісно на кожен продукт знайдеться свій покупець, але якщо 
прошарок середнього класу населення останнім часом зріс, то кількість 
споживачів вищого класу залишається майже однакова в межах 10 років, і 
відповідно ресторанам з високим середнім чеком потрібно буде або боротися 
за цю аудиторію або змінювати свою концепцію[1]. 

Що б вийти з так званої «кризової ями» і зберегти бізнес, кожен ресторан 
застосовує свої методи, які підвладні і специфічні для даного типу закладу. 
Наприклад, в результаті опитування деяких зі столичних ресторанів до міри 
скорочення персоналу прибігають 80% елітних закладів; 15% ресторанів із 
середніми цінами і 5% ресторанів із низькими цінами, а до міри зменшення 
привілеїв для клієнтів 15% - елітні; 25% - середні і 60% - ресторани з низькими 
цінами. Згідно з даними дослідження, майже увесь набір антикризових 
заходів, у тому числі і підвищення цін, найактивніше використовували елітні 
заклади. Так, ціни підвищили 65% з опитаних ресторанів, що позиціонують 
себе у високій ціновій категорії. З тих, що взяли участь в дослідженні 
низькоцінових закладів на такий крок відважилися лише 15% закладів[2]. 
Ресторатори знають, що гості їли за різних часів. І за спокійних подій і під час 
війни, адже люди завжди потребують хліба та видовищ незалежно від того що 
відбувається довкола. Переважна кількість гостей дорогих ресторанів 
продовжують відвідувати їх не шкодуючи грошей на їжу, задля збереження 
свого іміжда та статуса. 

У доволі скрутному становищі індустрія гостинності перебуває на 
сьогоднішній день, у зв’язку з пандемією. Багато різнопланових закладів були 
змушені зачинитися, інші ж змогли підлаштуватися під ситуацію і 
перекваліфікувати свою роботу. Деякі заклади, які адаптувалися під час кризи 
2014 року і розпочали працювати не лише на фізичних площадках, а і в онлайн 
ресурсах, зараз удосконалюють її, і стоять на голову вище ніж ті, хто лише 
почав відкривати для себе інтернет ринок. Значних оборотів набирають і 
різнопланові служби доставки, які на сьогоднішній день можуть доставити 
тобі все від продуктів харчування до ліків і т.д. 
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За словами одного з відомих ресторатів Дмитра Борисова, то карантин це 
не просто тимчасова криза – а нова реальність, до якої необхідно швидко 
адаптуватись. Тільки за перші 4 дні карантину, прибуток київських ресторанів 
знизився на 26% [3]. Переважно всі заклади закриті для відвідування гостей 
повністю, і працюють виключно на доставку. Деякі допускають можливість 
самовивозу замовлення із ресторанна, а деякі лояльні власники навіть 
частують відвідувачів безкоштовною каву в додаток до їх замовлення. Також 
є ті, які окрім доставки продукції готової для вживання одразу, пропонують 
своїм гостям і набори напівфабрикатів для приготування ресторанних страв на 
кухні в себе вдома.  

Найскладніше постає питання з командою, особливо для власників які 
намагаються ставитись до своїх людей з розумінням. Адже зберегти весь 
робочий штат, зайняти роботою кожного працівника, і виплачувати заробітну 
плату – питання досить складне в такий період. Знаходять вихід з цієї ситуації, 
звісно кожен по різному. Так баристи і офіціанти стають кур’єрами і 
відповідають за доставку замовлень. Інші ж, намагаються співпрацювати з 
різними галузями, наприклад супермаркетами щоб залучити туди кухарів та 
інших працівників.  

І звісно, в свою чергу, кожен заклад повинен впроваджувати різні методи, 
за для збереження своєї роботи в умовах карантину. Найбільш поширеною 
мірою, яку прийняли всі заклади в першу чергу – це підвищена 
відповідальність санітарним нормам, жорсткі правила індивідуальної гігієни і 
посилені додаткові засоби прибирання а також забезпечення всього персоналу, 
особливо тих які працюють з доставкою їжі, распіраторами, рукавичками, 
антисептиками.  Впровадили знижки на самовивіз, безкоштовну доставку в 
районі закладу або різні акції на бонуси для покупців. Ще деякі заклади 
намагаються і не забувати про благодійну роботу. Наприклад одна із київських 
мереж запровадила акцію «підвішеної піци» та «підвішеного брауні», взяти 
участь у якій може кожен, в онлайн режимі на сайті закладу. Оплачена вами 
страва відвравляється на передову або до медпрацівників які допомагають 
боротися з пандемією. І в травні 2020 року, вже перша партія брауні була 
відправлена лікарям з Івано-Франківщини. 

Звісно передбачити подальшу долю бізнеса, нажаль не можливо. За 
невтішними прогнозами, більшість налаштована що карантин буте тривати ще 
декілька місяці . І готуватись дійсно потрібно до гіршого, опираючись на 
досвід інших країн. Зараз, головним питанням постає збереження здоров’я 
себе і своїх близьких. Адже дійсно важливо щоб люди залишалися вдома і 
використали цей час з користю для себе та безпекою для оточуючих. Потрібно 
пам’ятати, що основною складовою всією індустрії гостинності є споживач, і 
в період кризи потрібно підлаштовуватись під зовнішнє середовище, покласти 
максимум зусиль, щоб втримати свого споживача а також забезпечити йому 
комфорт та безпечність. Зробити все можливе для того щоб мінімізувати 
пересування людей вулицями міста та спонукати їх залишатись вдома та всіма 
силами допомагати тим, хто зараз допомагає нам піклуючись про хворих та 
борячись з вірусом. 
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гостинності виконують ключові функції, оскільки формують і пропонують 
відвідувачам комплекс послуг, у формуванні та просуванні яких беруть участь 
різні сектори й елементи індустрії гостинності. 

Проблема оцінки якостіпослуг тимчасового розміщення та харчування і 
ефективності їх застосування досить багатогранна і неоднозначна у своєму 
рішенні. Її дослідженню були присвячені роботи багатьох вітчизняних 
фахівців: А.В. Дубодєдова, Й.М. Голик, О.Л. Ремеслова, І.В. Щоголєва, В.В. 
Окрепилов, А.В. Вакуленко, Д.І. Чернявський, Л.В. Мінкевич, Д.В. Рудаков, 
Д. Боуен, Л.Г. Агафонова, Л.В. Чорненька, М.П. Мальська, М.І. Кабушкін, Г.А. 
Бондаренко, О.С. Кусков, Л.Г. Лук’янова та інших. 

Незважаючи на те, що різним аспектам розвитку та управління у сфері 
готельно-ресторанного господарства присвячено немало наукових праць, 
разом з тим, у теорії та практиці управління якістю послуг, особливо в Україні, 
залишається багато проблемних і малодосліджених питань, в тому числі й на 
законодавчому рівні. 

Якість – категорія, яка відображає сукупність характеристик і 
властивостей, що стосуються здатності об’єкту задовольняти існуючі або 
передбачувані потреби.Її концепція багатогранна і охоплює всі властивості 
послуги, а саме: технічні характеристики, рівень передпродажної підготовки, 
супровід послуги в процесі її надання, просування товарної марки на ринку і 
забезпечення її престижності в конкурентному середовищі[1]. 

Помилково створюється враження, що послуги готельного та 
ресторанного господарства задовольняють потреби нижчого рівня піраміди 
потреб Маслоу − потреби сну й голоду, а саме фізіологічні потреби, що 
доповнюються хіба що потребою в безпеці клієнта або його майна. 

Проте у міру задоволення елементарних потреб готельні та ресторанні 
послуги задовольняють потреби вищого рівня, наприклад: 

 суспільні потреби –приналежність до групи людей, які 
користуються послугами закладів вищого рівня обслуговування; 
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 потреби поваги й визнання − здатність користуватися перевагами 
«постійного клієнта»; 

 потреби самореалізації – матеріальна здатність користуватися 
послугами готельно-ресторанного господарства тощо. 
Піраміду потреб Маслоу нагадує, що споживач може очікувати від 

закладу чогось більшого, не тільки задоволення фізіологічних потреб, а й 
надання додаткових послуг вищого рівня[2, с. 141]. 

Проте поняття «якість послуг» і «якість обслуговування» мають 
неоднакове значення, тому що обслуговування – це процес, а послуга – 
результат цього процесу. Послуга виступає закономірним наслідком процесу 
обслуговування. Тоді якість послуг, як якість кінцевих результатів праці у 
формі діяльності, залежить від якості обслуговування. 

Безпосереднє враження про якість послуг готельного та ресторанного 
бізнесу споживач отримуєодночасно із споживанням, що зумовлено 
відмінною особливістю послуги як «невід’ємність від джерела виробництва». 

Отже, підсумкова оцінка якості послуги складається наприкінці процесу 
надання і виражається в одержанні індивідуальної вигоди. Судження 
споживача про якість послуг формується виходячи із суб’єктивного досвіду й 
спостережень і підтверджується за допомогою аналізу й оцінки поводження 
безпосередніх партнерів в процесі взаємодії (підприємства, 
співробітника).Загальний рівень якості послуги формується з урахуванням 
рівня якості її складових, який визначається на підставі виміряних їх 
характеристик – показників якості [3]. 

Тому для забезпечення високої оцінки послуги загалом, процес 
обслуговування розділяють на складові, на які легше впливати та 
контролювати, щоб нівелювати різницю у розходженні між очікуваним і 
фактично отриманим обслуговуванням. 

Таким чином, розробка системи якісного обслуговування є обов’язковою 
умовоюефективної діяльності вітчизняних підприємств індустрії гостинності. 
Якість є важливим інструментом у боротьбі за конкурентоспроможне 
становище на ринкупослуг. 

Проблема незадоволеності послугами готельних та ресторанних 
підприємств призводить до великих втрати реальних та потенційних 
споживачів, а також бажаної частки ринку. Саме тому важливо точно та 
своєчасно виявляти бажання й очікування своїх цільових споживачів. 

Для ґрунтовного рішення проблеми оцінювання якості послуг постає 
потреба в поділі процесу обслуговування на елементи та розробці в межах 
кожного ефективної системи заходів з покращення роботи персоналу, 
підвищення його кваліфікованості та компетентності, а також ефективного та 
продуманого облаштування фізичного середовища, в якому знаходиться 
споживач при наданні послуги, щоб максимально відповідати очікуванням та 
задовольняти потреби суб’єкта обслуговування. 
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Однією з глобальних проблем соціального розвитку є задоволення потреб 

населення у продуктах харчування відповідно до науково обґрунтованих 
фізіологічних стандартів, що забезпечують відтворення його життя, активну 
участь у економічному та соціальному розвитку суспільства. 

Харчова промисловість відіграє особливу роль у вирішенні продовольчої 
проблеми, яка вважається кінцевою ланкою виробництва продовольчих 
товарів.  

Відзначаючи важливість харчової промисловості як виробничої галузі 
харчування, слід підкреслити, що виробництво продуктів харчування – перша 
передумова для життя прямих виробників і будь-якого виробництва в загалом, 
тому воно відіграє особливу роль у розвитку суспільного виробництва. 

Харчова промисловість - це сукупність підприємств, що 
характеризуються такими основними особливостями [1]: 

 - єдність економічної мети виробництва - виробництво продукції для 
задоволення потреб населення;  

- однорідність сировини та матеріалів, використовуваних для 
виробництва продуктів харчування; 

- спільність матеріально-технічної бази та технологічних процесів 
виробництва;  

- спеціальний професійний склад персоналу;  
- специфічні особливості розміщення та розвитку. 
Харчова промисловість включає харчову, м'ясну, молочну та рибну 

промисловість. Харчова промисловість об'єднує групу спеціалізованих 
галузей із виробництва продуктів харчування, як правило, із сировини 
рослинного походження, включаючи хлібопекарські підприємства. 

Важливим стратегічним, соціально-значимим продуктом є хлібобулочні 
вироби, що мають високий потенціал у покращенні здоров’я нації.  

Підвищенням ефективності розвитку хлібопекарських підприємств, їх 
конкурентоспроможності передують [2]: 

- впровадження інноваційних технологій, які спираються на національні 
традиції приготування і споживання хлібобулочних виробів; 
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- розвиток нутриціології, біохімії, хімії, мікробіології; 
- впровадження ресурсозберігаючих технологій; 
- заходи з покращення екологічності виробництва; 
- формування якості продукції; 
- корегування фізіологічних властивостей і харчової цінності, їх 

відповідність вимогам сучасності; 
- впровадження нетрадиційної сировини у хлібобулочні вироби для 

покращення якості смаку та властивостей продукції.  
Розглянемо види та особливості використання нетрадиційної сировини у 

хлібобулочних виробах. 
Цінним представником нетрадиційної рослинної сировини є хеномелес, 

який, завдяки своєму хімічному складу, може бути використаний як 
підсилювач фізико-хімічних та структурно-механічних властивостей 
дріжджового тіста, смаку та аромату готових продуктів, а також біологічного 
значення. Хеномелес містить у своєму складі значний вміст органічних кислот 
(4…5 %), пектинових речовин (1…3 %), аскорбінової кислоти (50…200 
мг/100г), фенольних речовин (900…1300 мг/100г). Плоди хеномелесу 
вирізняються приємним ароматом і низьким вмістом цукрів (2…4 %) [3]. 

До рецептури хлібобулочних виробів хеномелес можна вносити у вигляді 
соку, пюре та порошку з вичавок. При добавленні цих компонентів у тісто, 
значно підвищується кислотність та збільшується в об’ємі у 2,5 рази.  

Великого перспективного розвитку набуває нетрадиційна сировина, така 
як фітодобавки з вмістом поліфенолів, вітамінів, каротиноїду, цистеїну, 
сполук з антиоксидантами, антиканцерогенами, антимутагенами, 
імуномодулюючі властивості [4].  

До природних джерел фітодобавок відносять плоди шипшини, глоду, 
аронії, горобини, траву шавлії, звіробою, м’яти, листя кропиви, квітки 
ромашки, календули, шишки хмелю [4].  

Особливостями фітодобавок у хлібобулочних виробах є [4]: 
- великий спектр сировинної бази, високий потенціал і резерви 

виробництва; 
- часткова безпечність переліку фітодобавок; 
- багатофункціональні технологічні властивості, альтернатива харчовим 

добавкам в різних галузях; 
- цінні фізіологічні властивості, м'яка, пролонгована дія, комплексна 

корекція обмінних процесів та імунітету організму людини; 
- позитивне відношення споживачів як до природного функціонального 

інгредієнту, тренду на ринку. 
Фітодобавки використовуються у хлібобулочних виробах у різаному 

вигляді, порошку та екстрактів. При додаванні фітодобавок, цей процес 
дозволяє покращити фізичні властивості біоколоїдної системи тіста. Тісто з 
фітоекстрактами в більшій мірі і довше зберігає необхідні фізичні властивості, 
краще утримує структуру при підвищенні деформаційного навантаження. 

Таким чином, хлібобулочні вироби на теренах держави мають неабияку 
популярність, а їх асортимент постійно поповнюється новими виробами. 
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Внесення до рецептури хлібобулочних виробів нетрадиційної сировини, серед 
яких хеномелес та фітобавки, дозволить отримати вироби з покращеними 
органолептичними, фізико-хімічними показниками та пролонгованими 
термінами зберігання. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток  та поява подiєвого туризму на ринку туристичних послуг, 

зумовили пiдвищення попиту серед споживачiв туристичних послуг. На цей 
день це досить новий вид туризму. З кожним роком, кiлькість вiдвідувачів 
подiєвих турiв збiльшується, що викликає необхiднiсть у створеннi нових 
турiв, вивченнi туристичного попиту на подiєвий туризм та чинникiв якi 
впливають на нього, просування та реалiзація iвент-турiв. Впровадження на 
території України  данного  виду туризму сприятиме до підвищення 
економічного рівня країни, розвитку внутрiшнього та зовнiшнього туризму 
[1]. 

Івент туризм – (подієвий туризм ) це вид туризму орієнтований на 
відвідування місцевості в певний час, що пов’язано з якою-небудь подією. Під 
івентом розуміють сукупність явищ, котрі приваблюють своєю 
неоднозначністю, важливістю для конкретного суспільства або людства в 
цілому, для малих груп або окремого індивіда. Може виражатися в разовому 
неповторному явищі або ж бути періодичним, що відбувається щорічно або в 
певні часові періоди [2]. О.В. Бабкін у своїй праці «Спеціальні види туризму» 
виокремив у подієвому туризмі певні тематичні види (див. рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1- Тематичні види подієвого туризму (за О.В. Бабкіним) 

 
Це порiвняно молодий напрям туризму в Українi так і в свiті. Головною 

метою є  iнтерес, мотивацiя  до вiдвiдування музичної, спортивної, 
гастрономiчної чи іншої події. Вiдповiдно до оцiнки  Всесвiтньої  туристичної 
органiзації подiєвий туризм є одним з найперспективнiших видiв туризму. 

Розвиток івент туризму має певні переваги в порівнянні з іншими видами 
туризму:  
- сприяє залученню великого потоку туристів в регіон (місто); 
- вирішує проблему сезонності;  
- не вимагає на території природних ресурсів; 
- збільшує час перебування туристів, якщо захід тривалий; 
- відображає інтереси різних цільових аудиторій. [4].  

Івент туризм може виконувати кілька важливих функцій:  
- залучати нових туристів;  
- стимулювати розвиток інфраструктури територій відвідування івент турів та 
прилеглих територій до них;  
- сприяти відродженню міст і селищ;  
- стимулює до формування позитивного іміджу регіону. 

Нинi спецiалісти туристичної сфери працюють над вирішенням  великої 
кiлькості проблем, пов’язаних безпосередньо з подiєвим туризмом, його 
органiзацією та просуванням, а саме:   
 – нестача квалiфікованих спецiалiстiв з даного виду туризму 
– неготовність споживачів до деяких нових ідей; 
– ефективне використання події для отримання високого прибутку;  
– можливість окупності події; 
– короткотривала зацікавленість івентом;  
– велика кількість ризиків під час організації та проведення;  
– збереження  навколишнє середовище вiд негативного впливу туристiв тощо. 
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Для ефективного  розвитку подієвого туризму в Україні, необхідно 
зробити як на державному так і на місцевому  рівнях: 
 – розробляти актуальний календар подій, які могли б зацікавити туристів;  
– забезпечити належне фінансування витрат, пов’язаних з маркетинговими 
заходами та організацією подій;  
– забезпечити систематичне проведення подій;  
– за рахунок економічних механізмів (зокрема, зниження податків), 
стимулювати туристичні підприємства до розробки туристичних продуктів на 
основі подієвого туризму;  
– організувати підготовку висококваліфікованих кадрів для координації та 
реалізації подієвих турів;  
– розробити логістику для кожної події;  
– створити необхідну інфраструктуру для кожної події;  
– забезпечити належну безпеку туристів під час проведення події [5]. 

Таким чином, нинi подiєвий туризм є найперспективнiшим видом 
туризму на мiжнародному рiвнi, який швидко розвивається та сприяє 
залученню споживачiв туристичних послуг незалежно вiд сезонності, віку та 
статті. Iвенти, що широко вiдвiдуються туристами мають значний вплив на 
економiку дестинацiї та дають потужний iмпульс просуванню території, на 
якiй вони проводяться. За допомогою івентів створюється туристично 
привабливий образ територій. Суть івентів заключається не тільки в тому, щоб 
отримувати прибуток або вигоду. Це насамперед події які зближують людей 
незалежно від того ким вони є, якою мовою вони розмовляють, особистісних 
вподобань та характерів. Івент − це подія, на якій збираються люди з 
спільними інтересами поглядами, думками. На жаль, подiєвому туризму в 
Українi не придiляється належна увага, i країна не використовує всi потенційні 
ресурси для економічного розвитку пріоритетних районів. Дослiдження 
подiєвого туризму ще знаходиться стадiї розвитку та потребує бiльш 
детального вивчення проблем і сприяння пiдвищенню мотивації та 
зацiкавлення споживачiв.  
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НЕТРАДИЦІЙНА СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БІСКВІТУ 
 

Погіршення екологічної ситуації, зміни структури харчування вимагають 
розробки продукту функціонального призначення. Продукти здорового 
харчування сприяють активній профілактиці різних захворювань, 
забезпечують стійкість до шкідливого середовища та забезпечують 
покращення здоров’я та розвиток дітей.  

Нагальне завдання – це розширення асортименту продуктів, які містять 
достатню кількість біологічно активних речовин, таких як пектини, 
клітковина, вітаміни, інші речовини. Важливе значення у вирішенні цієї 
проблеми має пошук нових ресурсів.  

Сьогодні існує широкий попит серед населення України на бісквітні 
вироби. Розробка технології виробництва бісквітних виробів високої харчової 
цінності сприятимуть оздоровленню населення в сучасних екологічних 
умовах. 

Визначним напрямком підвищення біологічної цінності кондитерських 
виробів є введення в їх рецептуру сировинних інгредієнтів - носіїв незалежних 
амінокислот, вітамінів, мінералів.  

Рослинна сировина також може служити джерелом біологічно активних 
сполук, які навіть у мінімальних кількостях надають стимулюючу дію на 
організм людини.  

Саме таку продукцію сьогодні перспективно створювати не в масштабах 
промислового виробництва, а на власних виробничих площах закладів 
ресторанного господарства, що дозволяє використовувати широкий спектр 
нетрадиційної сировини. 

Нетрадиційна сировина має широку гаму властивостей, що дозволяє 
впливати на якість продуктів, хід технологічного процесу, регулювання 
властивостей структурних компонентів сировини в заданому напрямку. 

Перспективною сировиною для збагачення борошняних кондитерських 
виробів, а саме бісквіту, є порошки з нетрадиційної сировини, оскільки свіжа 
продукція - це сезонний продукт, що у свою чергу, не забезпечує регулярне 
надходження в раціон біологічно активних речовин для харчування населення.  

Волога видаляється з рослинних продуктів при висиханні, що призводить 
до підвищення концентрації речовин у клітинному соку та зростає його 
осмотичний тиск, що перешкоджає розвитку мікроорганізмів. Сухофрукти і 
ягоди є концентрованою і висококалорійною їжею, багатою вуглеводами, 
пектином і мінералами, вітамінами і органічними кислотами [1]. 

Фруктові та овочеві порошки мають ряд особливостей, які включають: 
- органолептичні властивості, в тому числі смакові переваги;  
- здатність швидко відновлюватися до вихідних вологості, фізичних і 

органолептичних властивостей;  
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- здатність до тривалого зберігання;  
- наявність біологічно активних і поживних речовин [2]. 
Активно із нетрадиційної сировини у кондитерському виробництві 

використовують пшеничні висівки, борошно із зародків пшениці, жито 
смажене й молоте.  

При виробництві борошняних кондитерських виробів доцільно 
використовувати такий нетрадиційний вид сировини, як зародки пшениці. В 
них вміщується (30-33) % білка, (10-13) % жиру, (10-12) % цукрів, (15- 25) % 
крохмалю. Вони багаті на мікро- і макроелементи, вітаміни. 

Екстракти солоду є важливим джерелом макро- і мікроелементів, а також 
вітамінів. Насіння олійних та бобових культур містить значну кількість лізину 
та триптофану. Особливо цінним є насіння льону, щоденне споживання якого 
передбачено близько 1-2 г.  

Для підвищення харчової цінності бісквіта рекомендується 
використовувати борошно з квасолі, гороху та бобів в кількості 5-10 мас.% 
борошна. 

Джерелами високоякісних білків можуть бути продукти переробки 
молока:  

- знежирене молоко;  
- масло;  
- сироватка; 
- сир; 
- водорості; 
- дріжджі пекарські тощо. 
Варто звернути увагу, що для виготовлення бісквітів також застосовують 

деякі види нетрадиційної сировини, серед яких:  
- морквяні цукати; 
- підварки;  
- пасти;  
- жоми.  
Використання білкових концентратів дозволяє не тільки підвищити 

біологічну цінність виробів, але й дає можливість отримати продукцію 
поліпшеної структури і підвищеної стійкості під час зберігання. 

Запатентований новий спосіб виготовлення бісквіту з біополімеру - 
ксампан. Поверхнево-активні властивості цього біополімеру допомагають 
зміцнити структуру бісквіту, поліпшити фізико-хімічні властивості тіста та 
якість готової продукції. Бісквіт з додаванням ксампану має більш рівномірну, 
тонкостінну, еластичну м’якушку, ніж прототип. При зберіганні бісквіта з 
додаванням ксампану довше залишається свіжим [3].  

Таким чином, велику частку продукції народного споживання становлять 
бісквіти, що відкриває великі можливості для збільшення їх асортименту та 
удосконалення рецептури.  

Бісквітні вироби мають гармонійні органолептичні характеристики та 
легко засвоюються організмом людини. 
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Використання нетрадиційної сировини у виробництві бісквітів забезпечує 
організм людини комплексом вітамінів, макро- і мікроелементів, харчових 
волокон, антиоксидантів та інших біологічно активних речовин, що позитивно 
впливають на центральну нервову і серцево-судинну системи, ріст і розвиток 
кісткових і м'язових тканин, підтримання гомеостазу, профілактику 
захворювань. 
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 ЗВ’ЯЗОК EVENT-МЕНЕДЖМЕНТУ З ТУРИЗМОМ 

 
Туристична галузь в Україні є потенційно вагомою сферою національної 

економіки, тому сьогодні надзвичайно важливо розвивати і просувати 
атрактивні об’єкти нашої країни, в тому числі через ресурс туризму.  

У зв'язку з цим з'являється актуальне і непросте завдання: традиційні 
послуги в рамках культурно-пізнавального туризму трансформувати в новий 
туристичний формат, який зумів би об'єднати в собі наявні форми організації 
турів, екскурсій і дозвілля з атмосферою свята, унікальними позитивними 
враженнями та активною персональною участю.  

З давніх часів, організація подій завжди складалась з різних елементів. 
Люди завжди намагались організовувати різнопланові урочистості, які 
виділялись серед інших подій. На початку  століття сформувалась окрема 
галузь менеджменту  event-менеджмент. 

Event-менеджмент – це один із найважливіших видів громадського 
зв’язку з різними ланками населення, основна мета якого полягає не в тому, 
щоб виробляти разовий ефект, а тривалий процес у формуванні 
корпоративного іміджу, його вплив на суспільні інтереси та потреби. 

Event-менеджмент включає повний комплекс заходів щодо створення 
корпоративних і масових подій. Причому корпоративні події спрямовані в 
основному на зміцнення корпоративного духу, масові - надають потужну 
підтримку рекламним і PR-компаніям [1].  
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Основними напрямками event-менеджменту є: 
1. Заходи, що спрямовані в середину «компанії». Стимулююча підготовка 

та заходи з розвитку підприємства культури, включаючи корпоративні свята, 
конференції, інші заходи тощо. 

2. Заходи що спрямовані на зовнішнє середовище «компанії» та її місце 
на ринку: робота із клієнтами, партнерами, акції, PR-заходи та ін. 

3. Учасників ринку event-заходів можна згрупувати по спеціалізації: 
- компанії із певною спеціалізацією по проведенню заходів; 
- фірми по організації свят; 
- фірми, які надають окремі послуги для проведення заходів; 
- тренінгові компанії. 
Event-менеджмент включає в себе [2]: 
- підбір цільової аудиторії; 
- дослідження концепції заходу; 
- розробку цілей та завдань event; 
- моніторинг бюджетів і дедлайнів; 
- follow-up – аналіз результатів event. 
Для того, щоб працювати в індустрії event-менеджменту потрібно мати 

неабиякі здібності та творче мислення, талант переконання та харизму.  
Перед event-менеджером постають такі цілі та обов’язки [3]: 
- можливість знайти спільну мову з будь-яким замовником для спільного 

планування проведення заходу; 
- мати в запасі готові програми - конференції, семінари, тренінги, стратегії 

корпоративної діяльності, щоб забезпечити ці стратегії, коли необхідно 
вирішити певні проблеми; 

- знаходити підходящих учасників, майданчики, обладнання;  
- вести переговори з субпідрядниками та контролювати виконання умов 

контракту, брати участь у реалізації проекту; 
- управляти персоналом, який бере участь у підготовці та реалізації 

проекту, ефективно взаємодіяти зі своєю власною командою;  
- розраховувати бюджет діяльності та контролювати його виконання 

відповідно до ситуації;  
- психологічно грамотно вирішувати будь-які конфлікти в процесі 

проведення заходу. 
В Україні event-менеджмент досить молодий напрямок.  
На думку директора українського event-агенства Наталії Чижової, event-

ринок має такі основні проблеми:  
- неготовність українського клієнта до креативних рішень;  
- нестача кваліфікаційних кадрів.  
Українці мають більш прямолінійне та стандартне мислення, і тому, їм 

важко прийняти щось кардинально нове та креативне. Event-менеджери 
змушені реалізовувати банальні звиклі для українців ідеї, оскільки не завжди 
клієнт може зрозуміти весь задуманий план проекту. 
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Еvent-менеджмент поступово стає окремою підсистемою менеджменту 
туристичних дестинацій різного рівня, його об’єктом виступають події, 
спрямовані на залучення туристів, а невід’ємною функцією – планування.  

Основними управлінськими рівнями суб’єктів event-менеджменту у 
туризмі є [4]: 

1. Мікрорівень: 
- туроператори; 
- турагенства; 
- інвест-агенства. 
2. Мезорівень: 
- туристичні дестинації; 
- органи місцевого самоврядування; 
- асоціативні структури. 
3. Макрорівень: 
- органи державної влади. 
4. Глобальний рівень: 
- міжнародні організації. 
Розвиток туризму потребує використання event-менеджменту, за 

допомогою якого здійснюється планування, проведення  та управління 
подіями, як важливого мотивуючого фактора в туризмі.  

Івент-менеджмент є досить необхідним для стимулювання продажів 
туристичних напрямів та відіграє важливу роль у туристичній мотивації.  

Таким чином, event-менеджмент знаходиться у процесі 
самовдосконалення та активного розвитку. Він виступає важливою складовою 
для планування та відтворення масштабних подій.  

У туризмі івент-менеджмент є мотивуючим фактором для багатьох 
споживачів. Фахівці цієї галузі повинні мати чітке мислення, творчий підхід 
до роботи, креативне та нестандартне мислення, хороші організаторські 
здібності та вміння переконувати. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 

 
Світовий економічний та соціальний досвід політичної стабільності 

розвинених країн підтверджує такі факти, що держава, її природні та 
кліматичні ресурси, історичні пам’ятки та культура досягають висот, лише 
завдяки туризму. Зростання конкурентоспроможності на ринку туристичних 
послуг свідчить про необхідність пошуку дієвих сучасних засобів 
забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств. Активізація 
розвитку вітчизняної туристичної індустрії та подолання негативних 
тенденцій стане можливим шляхом впровадження інновацій у галузь. Згідно зі 
світовим досвідом, широке застосування інновацій може призвести до 
створення конкурентоспроможного туристичного продукту на вітчизняному 
та міжнародному ринках [3]. 

Інноваційні шляхи розвитку економіки є нагальними пріоритетами, які  
стосується кожної країни та всіх регіонів, а також економічного розвитку, 
адже вона відіграє все більш важливу роль у сучасному середовищі науково-
технічного прогресу. Зміни, які відбуваються в середині публічної системи 
виробництва визначаються постіндустріальними умовами, а тенденції в 
економіці та динаміка сучасного світового господарства системи - 
особливостями  становлення сервіс-орієнтованої економіки. 

Існує багато аспектів розвитку сучасного туризму, який залежить від 
розробки та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на 
вдосконалення обслуговування клієнтів та розширення послуг подорожей. 

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації — це 
новостворені (застосовані) і/або вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери [1]. 

Відповідно до регламентів Світової організації торгівлі, туризм розвиває 
інноваційну діяльність у трьох напрямках [5]: 

- внесення в систему інновації, що стосуються розвитку бізнесу та  
структури управління, включаючи реорганізацію, злиття, залучення 
конкурентів; кадрова політика (оновлення персоналу, навчання); раціональна 
економічна та фінансова діяльність (впровадження сучасних форм обліку); 

- маркетингові інновації для задоволення потреб цільових споживачів та 
залучення не охопленого сегменту аудиторії у цей час; 

- регулярні інновації, спрямовані на зміни важливого атрибуту 
туристичних продуктів та їх позики, оптимізація просування нових напрямків 
та залучення нового сегменту споживачів. 

Основними видами інноваційних технологій у туризмі є [4, с. 52]: 
1. За сферою новизни: 
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- нові для галузі; 
- нові для країни; 
- нові для світу; 
- нові для підприємства. 
2. За змістом: 
- організаційно-управлінські; 
- інформаційні; 
- технологічні; 
- технічні. 
3. За причиною виникнення: 
- реактивні; 
- стратегічні. 
4. За потенціалом: 
- радикальні; 
- модифікуючі.  
Відповідно до цих видів, особливу увагу слід приділити другому пункту 

та здійснити коротку характеристику.  
До інформаційних інноваційних технологій відносять інтернет-

технології, їх застосовують для здійснення рекламних заходів, інформування 
споживачів про останні новинки та вигідні пропозиції, сформованості 
престижного іміджу. Інформаційні технології у туристичній галузі, які будуть 
використовуватися для організації готельно-ресторанного бізнесу, краще 
віднести до організаційно-управлінських. Технологічний напрямок 
інноваційних технологій у туризмі включає використання новітніх 
автоматизованих систем для організації безпеки у готелях та ресторанах, 
керування інфраструктурою інженерії [5, с. 6]. Технічна інноваційна 
технологія у туризмі передбачає запровадження роботів, які схожі на людей, 
які були створені японськими вченими для пониження впливу людських 
почуттів на якість організації роботи готелів та ресторанів [5, с. 6]. 

Особливостями інноваційних технологій у туризмі є [2]: 
1. Важливими аспектами туристичних інновацій є обслуговування та 

поліпшення залучення клієнтів. Одним із головних факторів виступає 
максимальне задоволення клієнтів за допомогою впровадження інновацій.  

2. Між виробниками та споживачами туристичних послуг існує прямий 
зв’язок, тому якість обслуговуючого персоналу є важливим фактором 
успішних інновацій. 

3. У туристичній галузі споживачі беруть участь у процесі надання 
послуг, і, як результат, виробництво та споживання послуг відбуваються 
одночасно. 

4. Більшість нововведень, що застосовуються в туризмі, запозичені з 
інших видів діяльності та адаптуються до туристичної галузі (наприклад, 
комп'ютерні та інтернет технології, медичне обладнання, пасажирські 
перевезення тощо). 

5. Інновації в туризмі мають нематеріальну складову, що спрямована на 
покращення взаємодії між виробником та споживачем. 
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6. Інновації в туристичному секторі стосуються не тільки безпосередньо 
туристичних компаній, а й різних інфраструктурних організацій. 

7. Символ глобальної новизни, так звана фундаментальна новизна, не є 
ключовим у визначенні туристичних інновацій. Визначення новизни 
застосовуються на конкретному підприємстві. 

Таким чином, туризм є сферою, що задовольняє потреби туристів, 
виступає галузевою складовою світової економіки, потужним національним 
економічним комплексом, тісно пов'язаним з природним середовищем та 
економічною системою у цілому. Розвиток інноваційних технологій у туризмі 
є модифікацією нових або існуючих продуктів, поліпшення транспорту, 
готелів та ресторанів, інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження 
сучасної інформації та телекомунікації, технічних та сучасних форм 
організації та управлінської діяльності. 
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МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЗБУТУ ТУРИСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Становлення ринкової економіки викликало великий інтерес до методів 

та форм виробничої та комерційної діяльності, що використовується на 
практиці всіх світових економічних процесів. Особливо важливого значення 
набуває маркетинг, який не тільки ефективного задовольняє попит потреб 
ринку, а й надає підприємству високий рівень конкурентоспроможності.  

З моменту зародження маркетинг відбувався у виробничій галузі, тим 
самим довго не знаходив певного застосування в індустрії туризму. Проте 
посилення конкуренції призвело до необхідності якнайшвидшого введення 
основних елементів маркетингу в практику туристичних підприємств.  
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Маркетинг в туризмі - організація та система управління розвитком 
діяльності туристичних підприємств при розробці нових послуг (більш 
ефективніших видів екскурсійно-туристичних послуг), їх виробництва та 
збуту на основі якості обліку туристичних продуктів та світових туристичних 
процесів на світовому ринку [1]. 

Політика збуту туристичного продукту на ринку послуг є першочерговою 
складовою та залежною до маркетингової діяльності. Останні роки її 
формування має свої особливості, що викликані необхідністю прийняття до 
уваги міжкультурного аспекту. Заходи системи збуту, як складової політики 
реалізації комплексу вимагає обгрунтування, формування та використання 
ефективної реалізації туристичних послуг.  

Роль збуту у маркетинговій діяльності зумовлена наступними 
обставинами: 

- залежно від результату у сфері продажу комерційного виробництва; 
- пристосування збутової мережі до запитів споживачів впливає на 

позитивні результати у конкурентній боротьбі; 
- на етапі збуту чітко промальовуються уподобання, запити та потреби 

споживачів. 
Управління збутовою стратегією туристичного підприємства 

здійснюється завдяки [2]: 
- визначенню каналів збуту; 
- визначенню посередників чи безпосередньо клієнтів; 
- визначенню прийнятної форми діяльності з ними. 
Американська асоціація маркетингу в контексті цього дає визначення 

«канал розподілу – це структура, яка поєднує внутрішній відділ організації із 
зовнішніми агентами та дистриб'юторами, оптовими і роздрібними 
торговцями, через які продаються товари, продукція чи послуги» [3]. 

Під каналом збуту (розподілу) в туризмі необхідно розуміти сукупність 
способів організації продажу туристичного продукту підприємством 
споживачу. 

Існує два типи каналів збуту: прямий та непрямий. 
Прямий канал збуту забезпечує прямий контакт між виробниками та 

споживачами туристичних організацій. Туристичні послуги, через високий 
темп зростання інформаційних технологій, продають завжди через Інтернет та 
комп’ютерні системи бронювання. 

Непрямі канали продажів туристичних послуг забезпечуються 
безпосередньо посередниками. Роль посередників між організаціями, що 
надають туристичні послуги і споживачем, яким керує туроператор, який 
закуповує велику кількість туристичних послуг у виробників, розробляє 
туристичні послуги на їх основі, а потім продають їх окремо або через 
посередників. 



54 

На сьогодні великі туристичні компанії використовують такі 
маркетингові канали збуту для своєї продукції [4]: 

- відкриття власних офісів та агентств у різних частинах міста чи інших 
містах країни та за кордоном; 

- укладення договору франчайзингу з відповідним туристичним 
агентством; 

- укладення агентської угоди, при якій сторони досягають певних 
обмежень відповідно до угоди; 

- укладення без будь-яких обмежень агентської угоди між туристичними 
фірмами. 

Канали збуту туристичних послуг можна охарактеризувати такими 
схемами [4]: 

- туроператор – турагентство – споживачі туристичних послуг (туристи); 
- туроператор – турагентство-оптовик – агент – турист; 
- туроператор – турагентство-оптовик – турагентство – турист.  
Враховуючи специфіку туристичного ринку особливе місце займає 

процес підсилення результативності системи збуту. Вибір конкретної стратегії 
збуту для конкретного турпродукту визначається факторами самого 
туристичного продукту, цілями підприємства і його конкретною позицією на 
ринку (у галузі). 

Співпраця туристичних компаній досягається за допомогою 
франчайзингових угод чи агентських угод. Сьогодні в міжнародному 
туристичному бізнесі найчастіше використовується договір агентства. У 
ньому є два учасники: принципал - особа, яка доручає виконувати певні 
послуги, і агент - особа, яка отримує завдання від довірителя надати ці послуги 
за певних умов, маючи на цьому агентську винагороду. Принципал обумовлює 
обов'язки агентства і бере низку обов'язків на себе. 

Таким чином, важливого значення у туризмі набуває політика збуту 
туристичного продукту на ринку послуг.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДУКТОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні - створити 

конкурентоспроможний національний туризм на національному та світовому 
ринках, а також на цій основі збільшити внутрішній туризм, забезпечити 
комплексний розвиток туристичних центрів і курортів з урахуванням 
соціально-економічних інтересів населення, охорона та відновлення 
природних територій та історико-культурної спадщини. Для здійснення 
успішної ринкової діяльності необхідна послідовна продуктова політика. 

Політика щодо товарів - це всеосяжна концепція, яка включає: 
- заходи щодо оптимізації продуктового асортименту компанії; 
- покращення якостііснуючих товарів, їх удосконалення; 
- створення та запуск нових продуктів; 
- збільшення споживчого попиту. 
Оптимальна структура товарного асортименту покликана забезпечити 

туристичній компанії відносну стабільність в обсягах продажу та рівнях 
прибутку в мінливих умовах на туристичному ринку, тим самим допомагаючи 
підтримувати конкурентоспроможність. Компанія має широкий спектр 
туристичних продуктів, насамперед, коли 20% продукції компанії 
забезпечують 80% грошових надходжень від продажу, необхідно забезпечити 
її оптимальність з точки зору рентабельності (матриця БКГ), не забуваючи 
закону Парето. Рекомендується мати такі групи товарів відповідно до їх 
прибутковості: 

- основна - продукція, яка приносить основний дохід бізнесу; 
- підтримуюча - продукція, що збалансовує дохід від продажу; 
- стратегічна - продукція, призначена приносити майбутній прибуток 

бізнесу; 
- тактична - продукція, яка сприяє продажу великих груп. 
Компанії повинні підтримувати найбільш відповідну структуру 

асортименту продукції з точки зору стадій життєвого циклу, контролювати та 
керувати життєвим циклом продукту. Концепція життєвого циклу заснована 
на тому, що продукція знаходиться на ринку певний період під впливом 
мінливих потреб споживачів, удосконалення технологій та впливу 
конкурентів. 

У той же час потрібно пам’ятати, що існує об’єктивна потреба в розробці 
та впровадженні на ринок нових товарів, незалежно від того, скільки зусиль 
докладає компанія, щоб ефективно організувати себе з існуючою продукцією 
на всіх етапах свого життєвого циклу. Ця потреба визначається логікою 
розвитку ринку: постійним зростанням можливостей нових пропозицій та 
розширенням спектру споживчих потреб. 
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Наявність нових товарів в асортименті вже існуючих забезпечує 
компанію: 

- стабільністю та збільшенням доходу; 
- задоволенням нових потреб старих клієнтів і таким чином зберігаючи 

кількість прихильників компанії; 
- зміцненням позицій у певному сегменті ринку; 
- розширенням кола нових клієнтів; 
- заповненням нової вільної або менш конкурентоспроможної ринкової 

ніші; 
- отриманням статусу (іміджу) гнучкої та інноваційної компанії. 
Поняття "новий товар" можна трактувати по-різному, так новим 

продуктом може бути: 
- принципово новий продукт, який раніше не мав місця на ринку; 
- новий продукт для компанії; 
- старий, але модифікований продукт; 
- старий продукт, але розміщений по-іншому [1]. 
В основному, розробка нового продукту (маршрут,  тур, туристичний 

пакет) - це складна і багатоетапна процедура, яка вимагає високої кваліфікації 
[2]. У кожної компанії є своя технологія розробки та запуску нових товарів. З 
цієї причини створення продуктової політики туристичної компанії є 
головним пріоритетом, який дoзвoляє їй ефективно дiяти за 
дoпoмoгoюкoмбiнацiї трaнспoртних зaсoбiв, спеціально розроблених для 
кожного ринку та сегменту продуктів, з урaхуванням 
прибутковості,розповсюдження та просування послуг до споживача. 

Дослідивши стан ринку туристичнихпослугУкраїни, 
діяльністьтуристичнихоператорів, рівеньконкуренції на ринку виїзного 
туризму, вважаємо за доцільневпровадити заходи 
щодовдосконаленняпродуктовоїполітикитуристичнихпідприємств шляхом 
уведення до їх продуктового портфеля GDS-турів. GDS-тури – 
цединамічнеформування пакетного туру за допомогоюрегулярних (не 
чартерних) авіарейсівізрозрахункомпідсумковоївартості пакету у 
режиміonline, щодосягається шляхом прямого звернення до ресурсних систем 
бронюванняавіакомпаній. За декількахвилинможназабронювати й 
оформитиподорожрегулярнимиавіарейсами на найвигіднішихумовах. 
Основнаперевага GDS-турів – широкий вибіравіакомпаній, 
варіантівперельотів, стикувань і тарифів. Також GDS-тури 
надаютьможливістьвідкритинові напрямки, розширитигеографіюпольотів та 
урізноманітнититуристичнімаршрути. Глобальна дистриб’юторська система 
(GDS, GlobalDistributionSystem) – міжнароднакомп'ютерна система 
бронювання. Комп'ютернісистемибронюванняспочаткубулирозроблені і 
використовувалисятількиавіаперевізниками, потімцісистемибулирозширені 
для використаннятуристичними агентствами. Пізнішесистеми стали 
такожвключатиможливістьбронюванняномерів у готелях, морськихкруїзів, 
прокат автомобілів, автобуснихквитків і т. д. Туристичні агентства, 
підключені до терміналівглобальнихдистриб’юторських систем, 
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отрималиможливістьнадаватисвоїмклієнтампослуги з бронювання в 
режиміреального часу. До найбільших GDS належать Amadeus, KIU, Galileo, 
Sabre, Worldspan, Abacus. Основні GDS стали членами 
Міжнародноготовариствааеротелекомунікацій SITA. Особливостіінтеграції з 
GDS: – пошукваріантівперельотів у міжнароднихкомп'ютерних системах 
бронювання і розрахуноквартостізамовлення з 
урахуваннямзнайденихрейсіввідбувається в режиміonline. На 
коженваріантперельотурозраховується надбавка абознижка до вартості туру; 
– клієнтудоступнірізніфільтри для підборурейсів на сторінцібронювання туру 
(зупинки, час вильоту, авіакомпанії, тривалістьперельоту); – клієнту доступна 
інформація про наявність багажу, можливостіповернення квитка і правила 
перевезеннявідавіакомпанії; – квиток автоматично забронюється в GDS 
(отримає PNR-ідентифікатор) умоментзбереженнязамовлення в 
програмномукомплексі «САМО-Тур». У підтвердженні на заявку буде 
автоматично прописаний тайм-ліміт на оплату рейсу і буде вказанамінімальна 
сума попередньої оплати; – у разінесплати заявки бронь у GDS на перельоти 
буде знята автоматично; – виписка квитка відбувається автоматично 
післяповної оплати абопопередньої оплати замовлення. Посилання на 
електроннімаршрутніквитанціїбудуть автоматично додані до заявки; – два 
варіанти формування турів із динамічним пакетом: «середній тариф» на рейс 
у пакеті для формування ціни в пошукутурів + актуалізація на сторінці 
бронювання; автоматичнее завантаження цін на рейси з GDS для формування 
ціни в пошукутурів + актуалізація на сторінці бронювання; – гнучка система 
налаштуваннятурів для роботи з GDS-рейсами [4].  

Отже, для туристичного підприємства основними перевагами від 
упровадження GDS-турів є: – значне зниження трудовитрат на формування 
туристичного продукту на регулярних рейсах; – можливість зменшити 
фінансові ризики, оскільки запропонована бізнес-модель дає змогу уникнути 
жорстких блоків місць на авіарейсах та в готелях і не вносити великі депозити; 
– можливість розширення асортименту напрямків без додаткових витрат; – 
доступність усіх регулярних рейсів для пошуку в режимі online, завдяки чому 
є можливість задовольнити навіть найнестандартніші запити клієнтів; – 
завжди актуальна інформація щодо наявності й вартості квитків завдяки новим 
технологіям інтеграції. 
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ВИНА ГРУЗІЇ, МАРКИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Вино – є однією з найголовніших національних цінностей Грузії, 

вважається, що це не просто напій, а ціле мистецтво, яке передається з 
покоління в покоління. Завдяки унікальному мікроклімату, в Грузії 
вирощують приблизно 500 сортів винограду, всі вони внесені в національну 
Червону книгу та охороняються державою [3]. 

Самі грузини переконані, що саме на території їх країни колись було 
виготовлено перше у світі вино. При розкопках на території Грузії були 
виявлені найдавніші глечики-квеврі із залишками виноградних кісточок і 
лушпиння, які свідчать про те, що народи, які жили в цих краях, володіли 
знаннями про обробку культурних сортів винограду і виноробство ще до нашої 
ери. У наші часи технологія виготовлення вина майже не змінилась [3]. 

Виноградні лози згадуються в грузинських легендах, оповіданнях і 
піснях. Вино Грузії – справжнє національне надбання, що привертає туристів 
і сомельє з усього світу [3]. 

У 2013 році ЮНЕСКО включила грузинську технологію виготовлення 
вина в квеврах в список нематеріального культурного спадку [4]. 

У сучасній Грузії налічується п'ять ключових виноробних зон: Кахетія, 
Картлі, Імереті, Рача-Лечхумі і – Зона Чорноморського узбережжя, в яку 
входять три регіони Аджара, Гурія і Самегрело. У кожній зоні, як і в 
європейській класифікації, виділяють свої мікрозони. Назва мікрозон 
відображає певний стиль грузинського вина. Найбільше їх в Кахетії – 14, і всі 
вони, напевно, добре вам знайомі: наприклад, Ахашені (тут виробляють 
червоні напівсолодкі вина з сапераві), Мукузани (зона виробництва сухих 
червоних вин з сапераві, одна з найстаріших у Грузії), Цинандалі (маленьке 
село в Алазанській долині, де виробляють сухі білі вина з винограду Мцване і 
ркацителі) тощо [4]. 

Найвідоміші марки грузинського вина та їх характеристики: 
1. Ахашені – це столове напівсолодке червоне вино з винограду Сапераві. 

Вперше було презентовано у 1958 році. Колір вина темно-гранатовий. Для 
вироблення вина Ахашені виноград збирають при цукристості не нижче 22% і 
дроблять. Стабільність вина досягається пляшковою пастеризацією протягом 
15-20 хв. при температурі 65°С. Вино нагороджене 6 золотими і 5 срібними 
медалями [2]; 

2. Кіндзмараулі – столове напівсолодке червоне вино з виноградного сорту 
Сапераві. Саме це вино вважається одним із найвідоміших вин Кахетії. 
З’явилось воно у 1942 році. Колір вина темно-гранатовий. Букет фруктовий. 
Для вироблення вина Кіндзмараулі виноград також збирають при цукристості 
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не нижче 22%. Виноматеріали готують за класичною схемою шляхом 
неповного зброджування мезги при температурі 28-32°С. Вино нагороджене 3 
золотими, 4 срібними і 1 бронзовою медаллю на міжнародних конкурсах. 
Чудово підійде до м’яса, приготовленому на грилі [4]; 

3. Хванчкара – «королева напівсолодких вин і гордість місцевих 
виробників» саме так характеризують цю марку вина грузини. Таку назву вино 
отримало саме за свій букет, аромат й гармонійно бархатистий смак з 
малиновим післясмаком [4]; 

4. Мукузани – вважається одним із найвідоміших вин Кахетії, 
виготовляється з винограду сорту Сапераві з 1882-го року. Має темно-
гранатовий колір, насичено виражений фруктовий аромат, м’яко-бархатистий 
смак і гармонійний післясмак лісових ягід. Головна його особливість в тому, 
що це вино витримується у дубових бочках мінімум 3 роки [4]; 

5. Тбілісурі – столове біле напівсухе вино, яке виготовляється з сортів 
Ркацителі і Мтсване, вирощених в Кахетії. Має світло-солом'яний колір і 
гармонійне поєднання природної солодкуватості та кислотності. Цей свіжий, 
м'який смак з плодовим ароматом ідеально підійде у якості аперитиву [1]; 

6. Чхавері – рожеве напівсолодке вино виготовляється з однойменного 
сорту винограду. Вважається, що це одне з найдавніших вин Грузії. Виноград 
для його виробництва вирощується в гірському регіоні Грузії на висоті 300-
600 метрів над рівнем моря. Вино має світло-рубіновий колір і має виражений 
аромат ягід, в тому числі, чорної смородини. Смак у нього збалансований і 
гармонійний з довгим приємним післясмаком. Дуже добре поєднується з 
десертами і фруктами; 

7. Усахелаурі – це червоне природно-напівсолодке вино, виготовляється з 
однойменного сорту винограду, який вирощують в Цагерському районі 
західної Грузії. Вино має вишуканий рубіновий колір, приємний солодкуватий 
оксамитовий смак з відтінком суниці. З 1934 року напій зумів завоювати безліч 
золотих і срібних нагород на різних міжнародних конкурсах [1]. 

Отже, вино є фірмовою фішкою будь-якого грузинського свята, а також 
вживається в повсякденному житті. Традиційно вино п'ють з дотриманням 
формальностей, незалежно від того, наскільки випадковою є подія. Прикладом 
може слугувати імпровізована зустріч серед друзів, які зібралися на розі 
вулиці або в громадському парку. 
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Головною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є 

підприємства, які виступають у ролі господарюючих суб’єктів. Вони 
здійснюють діяльність, у результаті якої виробляють різні види продукції, 
реалізують її, отримують доходи і накопичення, розподіляють, формують 
відповідні фонди грошових коштів. Для ефективного функціонування 
окремого підприємства важливо визначати оптимальну потребу в фінансових 
ресурсах, забезпечити структуру джерел їх формування і використання. 

Відомо, що фінансові ресурси – це найважливіший чинник економічного 
зростання будь-якого суб’єкта господарювання, а організація управління ними 
є центральною ланкою усього комплексу заходів спрямованих на його 
забезпечення. Саме тому функціонування підприємств готельно-ресторанного 
господарства у кризових умовах господарювання, що характеризуються 
інфляцією, не прогнозованими коливаннями курсів валют, зростанням 
відсотків за користування кредитами та зниженням платоспроможного попиту 
покупців, залежить від ефективного управління їх фінансово-господарською 
діяльністю та обґрунтованого застосування прогресивних методів та методик 
планування, розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів 
суб’єктів підприємництва. 

У вітчизняній економічній науці дослідженню різних аспектів фінансових 
ресурсів підприємств різних форм власності займається велика кількість 
вчених-науковців, зокрема: І.В. Зятковський, О.В. Єрмошкіна, М.В. 
Кужельний, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, В.М. Опарін, А.М. Подєрьогін, 
А.С. Філімоненков та інші. Однак враховуючи наукову і практичну цінність 
опублікованих праць, ряд питань щодо фінансових ресурсів готелів і 
ресторанів залишаються дискусійними, що й обумовило вибір теми 
дослідження. 

Згідно з енциклопедичним словником, ресурси – це «кошти, цінності, 
запаси, можливості, джерела коштів, доходів» [1]. На наш погляд, більш 
змістовним є визначення авторів Т.І. Ткаченко, В.Г. Міска та О.О. Каролоп, 
що фінансові ресурси – грошові кошти, які є в розпорядженні підприємства і 
призначені для придбання господарських ресурсів і для поточної 
господарської діяльності підприємства [2]. 

У підприємствах готельно-ресторанного господарства є внутрішні та 
зовнішні джерела формування фінансових ресурсів. Основними перевагами 
внутрішніх джерел є простота та швидкість залучення, висока віддача за 
критерієм норми прибутку на вкладений капітал, низький рівень 
неплатоспроможності банкрутства при їх використанні та збереження повноти 
функцій управління з боку засновків готелю чи ресторану. Недоліками 
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внутрішніх джерел є обмежені за обсягом можливості їх залучення та 
використання, обмеженість зовнішнього контролю за ефективністю діяльності 
підприємства й використанням фінансових засобів. Що стосується зовнішніх 
джерел формування фінансових ресурсів, то їх перевагами є необмежені за 
обсягом можливості залучення фінансових ресурсів, підсилений зовнішній 
контроль за ефективністю діяльності підприємства та використання 
фінансових ресурсів, а недоліками складність залучення й оформлення, 
необхідність надання відповідних гарантій, які часто здійснюються на платній 
основі, підвищення ризику банкрутства у зв’язку з несвоєчасним поверненням 
коштів, втрата частини прибутку від використання коштів у вигляді 
позикового відсотка, часткове ускладнення контролю та управління 
діяльністю з боку основних засновників [2]. 

Фінансові ресурси, формою виявлення яких є фонди грошових коштів, 
мають наступні характерні ознаки:  

 фінансові ресурси, як у статичному плані, так і під час руху завжди 
виражають відношення власності, тобто вони належать державі чи 
підприємствам, чи приватному сектору економіки, чи населенню; 

 фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне 
цільове призначення;  

 формування й використання фінансових ресурсів завжди має правову 
сторону і регламентується законодавчо-нормативними актами [3]. 

Економічна природа та роль фінансових ресурсів підприємств 
визначається структурою форм утворення й напрямків їх використання. За 
формою утворення фінансові ресурси  це, по-перше, накопичення завдяки 
господарській діяльності, що відображають первинний розподіл 
новоствореної вартості. До їх числа належать прибуток, відрахування на 
соціальні потреби, амортизаційні відрахування. По-друге, це ресурси 
вторинного розподілу й перерозподілу новоствореної вартості. Це також прямі 
й непрямі податки, доходи від зовнішньоекономічної діяльності, приріст 
довгострокових вкладів населення тощо[4]. 

Отже, можна констатувати, що фінансові ресурси становлять матеріальну 
основу фінансів та визначають фінансовий потенціал підприємств готельно-
ресторанного господарства, створюючи сприятливі умови для їх розвитку. 
Здійснюючи фінансово-господарську діяльність, підприємство стикається з 
проблемою формування капіталу та визначення оптимальної його структури, 
збалансування грошових потоків, нестачею фінансових ресурсів, пошуком 
нових джерел фінансування та створення інвестиційної привабливості 
підприємства. І хоча фінансові ресурси самі по собі не створюють нового 
продукту, а лише беруть участь тою чи іншою мірою у його створенні, вони 
потенційно закладені в природних, матеріальних і трудових ресурсах. 
Формування та використання фінансових ресурсів здійснюється з метою 
підвищення ефективності всіх напрямків діяльності суб’єктів господарювання 
і забезпечення їх подальшого розвитку. Це можливо при спрямуванні 
фінансових ресурсів на впровадження нових технологій, поліпшення 
використання основних фондів, прискорення обороту оборотних коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТА ЗБУТУ ТУРИСТИЧНОГО 
ПРОДУКТУ 

У сучасному світі розвиток туристичного бізнесу та успіх підприємств 
даної сфери базується на чітко сформованій та всебічно розвиненій системі 
туристичних послуг, для якої характерне різноманіття напрямків, їх 
просування та чітко розмежовані канали збуту з визначенням стратегічного 
призначення та високою ефективністю просування напрямів туристичного 
продукту. 

В загальноприйнятому визначенні, що надав американський економіст, 
професор міжнародного маркетингу Філіп Котлер: «Продукт – це все, що може 
задовольняти бажання або потребу і пропонується на ринку з метою залучення 
уваги, придбання, використання або споживання».Це можуть бути фізичні 
об’єкти, послуги, місця, організації, ідеї тощо. 

Туристичний продукт – цесукупність речових (предмет споживання) та 
неречових (послуги) споживчих вартостей, які необхідні для задоволення 
потреб туриста, що виникають під час туристичної подорожі [1]. 

Незалежно від виду, будь-який туристичний продукт потребує 
просування на ринок. Просування туристичних послуг є складовою збуту 
туристичного продукту, до якого входить визначення форм, каналів збуту та 
розподіл продукту. 

Такий збут супроводжується декількома видами потоків, а саме: 
інформаційними, продуктовими та фінансовими. 

Підприємство використовує інформаційні потоки для аналізу бази даних 
і подальшого формування продуктової стратегії, використовуючи при цьому 
фінансові ресурси, які відображені у вигляді фінансових потоків. 

Під час виробництва та споживання туристичного продукту підприємство 
використовує всі види потоків, просуваючи свій продукт до споживача, 
застосовуючи при цьому різні методи маркетингових комунікацій. 
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Під просуванням туристичних послуг розуміється не тільки система 
маркетингових комунікацій (прямий маркетинг, інтернет-маркетинг, реклама 
тощо), які направлені безпосередньо на споживача, а й сукупністьдій 
розроблених туристичними підприємствами, що спрямовані на суб’єктів 
туристичного бізнесу для формування його конкурентних переваг серед інших 
туристичних підприємств. 

Процес просування туристичних послуг містить у собі елементи (засоби 
просування) з особливими рисами йтехнологіями. Основними з них є: реклама, 
стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, персональний (особистий) 
продаж та прямий маркетинг. 

Рекламає активним засобомвтілення маркетингової політики 
туристичного підприємства по просуванню та посиленню зв'язку між 
виробником і споживачем туристичного продукту [2]. 

Туристична реклама має характерні риси, які формуються специфікою 
галузі і її товару – туристичних послуг.  

Стимулювання збуту, в порівнянні із рекламою та іншою комунікативною 
діяльністю підприємств, має безперечну перевагу. Воно містить в 
собірядспособів комунікації для утворення умов негайного ростузбуту за 
обмежений проміжок часу. Туристичні підприємства усвідомлюють, що їх 
продажі й прибуток значною мірою залежать від того, яким способом вони 
мотивують туристичні підприємства та споживачів. Серед методів просування 
широко використовуються різні знижки, пільги, конкурси, лотереї, ігри, а 
також участь у туристичних виставках, ярмарках, безкоштовна роздача 
сувенірів тощо [3]. 

Зв'язки з громадськістю потрібно налагоджувати для того, щоб надати 
туристичній фірмі та їїпродуктам популярності. Найбільш поширеними 
засобами для цього, крім звичайної реклами, є: 

-Пабліситі –це різноманітні неоплачувані, некомерційні форми 
розповсюдження позитивної інформації про туристичне підприємство та його 
продукцію через засоби масової інформації. 

- Спонсорство – це один з найбільш популярних PR-інструментів, що 
застосовуються в нашій країні. Суть спонсорства як PR-активності полягає в 
наданні туроператором матеріальної допомоги різним заходам, які здатні 
привернути увагу великої кількості потенційних споживачів туристичного 
продукту або журналістів. 

- Туристична пропаганда – використовується для популяризації 
туристичних поїздок в зацікавлені країни, регіони, туристські центри і для 
підвищення авторитету туристичних підприємств. Цей вид діяльності має на 
меті формування громадської думки про саму фірму і про напрямки її 
діяльності, а також створення позитивного іміджу. Ставиться завдання 
забезпечити фірмі гарну репутацію. 

- Ярмарки та виставки створюють умови для одночасного інформування 
великої кількості потенційних туристів та партнерів. 

- Презентація – це  представлення туристичними підприємствами нового 
продукту або нового обличчя підприємства. 
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Щодо персонального продажу, то він передбачає персональну роботу 
працівників туристичної фірми з відвідувачами, а також при зустрічах з 
представниками різних організацій з метою привернути увагу до 
пропонованих турів і спонукати їх до покупки. 

Персональний продаж вважаєтьсяодним з найсильніших та 
найуспішніших засобів впливу на клієнта, який часто буває єдиною формою 
популяризації туристичного продукту, адже безпосередній контакт з 
продавцем дозволяє туристу ідентифікувати всі його прагнення, навіть ті, що 
перед відвіданням агенції не були до кінця конкретизованими. 

Прямий маркетинг – характеризується використанням різних засобів 
зв’язку (телефон, факс та інші) для прямого впливу на потенційних та 
реальних споживачів туристичних послуг. 

Використовуючи всі можливі засоби просування туристичних послуг та 
зосереджуючись на виборі оптимальної стратегії збуту, туристичні 
підприємства можуть здобувати конкурентні переваги над іншими, 
збільшуючи частку на ринку та підвищуючи лояльність кінцевих споживачів. 
Тобто, просування власних туристичних послуг має вагоме значення для 
успішного функціонування підприємств на туристичному ринку. 
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EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 

З кожним днем все більшу популярність набуває свого роду технологія 
проведення заходів і особливий тип PR-комунікацій – подієвий менеджмент 
(event-менеджмент). 

Зміна тривалості та структури вільного часу у людей обумовлює їх 
прагнення провести його з максимальною користю, беручи участь в 
громадських заходах, презентаціях, святах і розвагах. Саме тому тепер багато 
організацій використовують події як ключові елементи маркетингових та 
іміджевих стратегій. Сьогодні event – це не тільки засіб дозвілля, а й спеціальні 
організовані події, тісно пов'язані з цілями і інтересами компаній, для яких 
зараз так важливий позитивний образ, яскрава індивідуальність і суспільна 
довіра. Event-менеджмент займається організацією, управлінням і розробкою 
системи цих спеціальних подій [1]. 
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Останнім часом питання практичного застосування менеджменту в 
області проведення та організації заходів є сучасним і важливим, адже успіх 
подієвих комунікацій ефективно впливає на створення сприятливої репутації, 
збільшення ступеня впізнаваності бренду, а також усвідомленні його 
унікальності і цінності. 

Розробкою теоретичних основ і практичних рекомендацій в області event-
менеджменту на сьогоднішній день займаються багато зарубіжних та 
вітчизняних дослідників. Серед провідних фахівців слід виділити Дж. 
Голдблатта, У. Хальцбауера, М. Сондера, М. Стоуна, П. Гембла, Н. Вудкока, а 
також У. О'Тула, Р. Харріса, Я. МакДоннелла, Г. Боудіна, Д. Аллена, А. Е. 
Назимко, А. В. Шумовіча, Е. А. Кондратенко, А. Н. Романцова і Г. Л. 
Тульчинського, які висвітлюють загальні теоретичні аспекти event-
менеджменту [2]. 

Event-мeнeджмeнт перебуває в нерозривному зв'язкy з event-маpкeтингoм 
– особливим видoм комунікацій, які представляють собою комплекс заходів, 
спрямованих на просування бренду шляхом організації спеціальних подій. 
Основне призначення такого виду маркетингу – це просування продукції 
(послуг), яке здійснюється за допомогою різних прийомів. Таким чином, event-
маркетинг являє собою один з найдієвіших інструментів створення і 
підтримки іміджу компанії. 

Event-менеджмент включає в себе два основних аспекти: по-перше, 
використання спеціалізованих заходів для досягнення різних корпоративних 
та громадських цілей, по-друге, методи і прийоми управління унікальними 
подіями, які розглядаються як окремі бізнес-проекти. У широкому сенсі під 
поняттям event в сучасному менеджменті розуміються будь-які зібрання 
людей з певною метою, а до event-індустрії відносять організацію будь-яких 
заходів, від концертів світових зірок, бізнес-заходів, до приватних вечорів та 
весіль. Окрім поняття «event» в більшості іноземних джерел існує поняття 
«special event» (спеціальний захід). Спеціальний захід відрізняється рядом 
характеристик: 1) він завжди заздалегідь спланований; 2) головною його 
властивістю є унікальність і вихід за рамки буденності [3]. 

Вивчивши основи маркетингових комунікацій, нами була вибудувана 
певна логіка етапів підготовки event, яка відповідає головній меті event-
маркетингу – просування бізнесу або соціального проекту [4]: 

1. Постановка завдань, прийняття рішення про проведення event, 
формування приблизного бюджету. Визначення термінів і дати event. 

2. Визначення цільової аудиторії і бажаних кількісних показників 
(скільки гостей очікувати, які це мають бути гості). Також тут доречний пошук 
партнерів. Це допоможе в подальшому з організацією і буде взаємовигідним 
співробітництвом. 

3. Збір робочої групи, яка буде організовувати event, поділ зон 
відповідальності і визначення структури робочої групи (особи, які приймають 
рішення, підлеглі та ін.). 

4. Складання початкового плану (призначення відповідальних, 
встановлення термінів і первинних завдань). 

5. Розробка концепції event. 
6. Розробка плану маркетингу event (план залучення учасників). 
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7. Пошук і затвердження місця для event. 
8. Розробка плану-графіка підготовки event, складання деталізованого 

сценарію / плану event. 
9. Формування точного бюджету. 
10. Затвердження плану та бюджету event у керівництва. 
11. Event. 
Організацією заходів в більшості компаній займаються штатні 

співробітники – менеджери по PR і HR (корпоративні заходи), дуже рідко 
відзначають існування event-менеджера як штатної одиниці [5]. 

Отже, спеціальні заходи активно проводяться для комунікацій з різними 
цільовими групами, проте все ще сприймаються як приватний інструмент PR. 
Це призводить до необхідності формування цілісної event-стратегії кожної 
компанії, чітко пов'язаної з довгостроковими цілями існування, кадровою 
політикою, поточними та бажаними комерційними показниками. При 
формуванні такої стратегії PR або event-менеджером, можна бути впевненим 
в ефективності кожного event. 

Таким чином, можна зробити висновок, що event-менеджмент – 
перспективний напрямок діяльності. Дійсно, сьогодні, коли для організацій 
так важливий позитивний імідж, мистецтво створювати події вимагає 
особливої уваги. Адже різні заходи сприяють зміцненню престижу і бренду 
компанії на ринку. Безумовно, необхідна розробка системи PR-подій, а також 
організація і управління цими подіями, в зв'язку з чим актуалізується 
необхідність поглибленого вивчення event-технологій. 
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НАРКОМАНІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА 
 
Розвитоклюдства у ХХ ст. –  на початку ХХІ ст. супроводжується 

появоюдедалі більшої кількості глобальних проблем політичного, 
економічного та соціального характеру. Серед останніх на передній план 
виходять такі споріднені проблеми, як наркоманія та СНІД. Гострота першої з 
них зумовлена тим, що прискорений розвиток наркобізнесу та наркотизація 
населення практично всіх країн призводить до незворотних процесів, у 
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результаті яких руйнується людський генотип як сукупність усіх матеріальних 
структур клітини, що виконують функцію спадковості. Не викликає сумніву, 
якщо негативні процеси в цьому напрямку набудуть ще більшого розвитку 
(або глобального прояву), майбутнє будь-якої нації і людства в цілому 
опиниться під великим знаком запитання[1]. 

Як відомо, впродовж віків людство шукало засоби, які б допомогли 
отримати задоволення, полегшити страждання або сховатися від тяжкої 
дійсності. На допомогу у реалізації цих прагнень часто приходили 
різноманітні одурманюючі речовини. Так, різноманіття наркотичних засобів 
існує одвіку, і час високих технологій не вніс нічого принципово нового в 
явище наркоманії [2]. Разом з тим,дослідження Міжнародного комітету з 
контролю за наркотиками засвідчують постійну появу нових речовин на 
ринку. Продаж синтетичних наркотиків набирає все більших обертів. Вони 
виробляються з не заборонених речовин, що ускладнює відстеження і 
контроль. Зростає показник залежності від медикаментів, які відпускаються за 
рецептами. 

На тепер наркоманія стала проблемою, яка торкнулася всіх країн світу та 
всіх верств суспільства[3].Поряд із всесвітньо відомими наркотичними 
препаратами, за останні 10 років у багатьох країнах збільшилася кількість 
наркоманів, які вживають так звані психотропні речовини. У цьому 
відношенні найбільш небезпечними виявилися амфетаміни і глюциногени, 
ЛСД і інші похідні лизергінової кислоти, які,на відміну від інших 
психотропних препаратів, не є медичними і становлять виняткову небезпеку 
для людини [2]. 

За оцінками ООН, кількість осіб, що вживають наркотики, складає не 
менше 185 млн. чоловік (тобто 3% всього населення планети або близько 12% 
населення у віці від 15 до 30 років) і вона стрімко зростає. У результаті 
вживання наркотиків щорічно гинуть близько 200 тисяч людей. Наркоманія 
знаходиться на шостому місці в списку найбільш поширених причин смерті 
осіб віком 15-49 років [4]. 

Наркоманія як суспільне явище на сьогодні характерна наступними 
тенденціями: 

–зниження нижньої межі віку наркоманів. Так, 13-15 років,ав деяких 
регіонах 9-12 років – це той вік,коли підлітки вперше вживають наркотичні 
речовини; 

– поширення полінаркотизму, прихильниками якогоє 4,9 % споживачів 
наркотичних препаратів; 

–вживання наркотичних речовин, що виготовлені кустарним способом. 
Такі речовини погано очищені,частіше наражають на небезпеку, спричиняють 
до хронічних отруєнь,а найголовніше – прискорюють моральну та фізичну 
деградацію хворих; 

– збільшення надходження до країн світу наркотичних речовин 
іноземного виробництва,в тому числі й «важких»наркотиків, у зв’язку з 
розвитком туризму й міжнародних зв’язків; 
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– частка чоловіків,які вживають наркотики, становить майже 82% від 
загальної кількості наркотично залежних. 

Негативні явища, що породжуються вживанням наркотиків, несуть у собі 
велику небезпеку для людства. Так, вживання наркотиків  негативно впливає 
на здоров'я людей, сприяє розвитку соматичних і психічних захворювань і є 
однією з причин збільшення смертності та інвалідизації населення. При 
наркоманії вражаються внутрішні органи, виникають неврологічні і психічні 
розлади, розвивається соціальна деградація [5]. 

Наркоманія не лише руйнує здоров’я, веде до морального спустошення і 
розтілення, але й спричиняєзростання злочинності. Деградація особистості у 
наркоманів настає набагато швидше (у 10-20 раз), ніж у алкоголіків, і є однією 
з безпосередніх причин здійснення ними правопорушень. Наркоманія 
набагато тісніше пов’язана із злочинністю, ніж алкоголізм. Цей зв’язок дуже 
чітко простежується в історії життя наркомана. Розвиток наркоманії і 
злочинність, пов’язана з нею, знаходяться у прямій залежності. Патологічна 
тяга до наркотичних речовин стимулює до корисливих вбивств, якими 
переслідується мета заволодіти наркотиками або грошовими коштами для їх 
придбання. Як наслідок, значна частина злочину здійснюється під впливом 
наркотиків [6].Ще одна небезпека полягає в тому,що наркозалежні люди дуже 
часто страждають від таких страшних хвороб як СНІД,гепатит та заражають 
інших.ьУ середньому тривалість життя ін'єкційного наркомана 5-6 років; 
Щорічно держава несе збитки від незаконного обігу наркотиків на суму більше 
3 млрд. $[7]. 

Як відомо, станом на тепер боротьба з наркоманією ведеться, в першу 
чергу, на законодавчому рівні: практично в усіх країнах світу передбачені 
жорсткі кримінальні санкції за виробництво, транспортування та 
розповсюдження ряду наркотичних засобів. Величезне значення має широка 
пропаганда здорового способу життя, життя без наркотиків [7]. 

Виходячи з загальнолюдського значення явища наркоманії, в 1987 році 
Генеральна Асамблея ООН постановила щорічно відмічати 26 червня 
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами і їх 
незаконним розповсюдженням [8]. 

Отже,наркоманія є «ахілесовою п’ятою» глобального суспільства.Відтак, 
профілактика наркоманії має бути ключовим пріоритетом у боротьбі з її 
поширенням,адже завжди важче долати наслідки будь-якого 
захворювання,аніж попереджувати його.Кожна держава,кожне суспільство 
повинні поставити перед собою надважливу ціль:пропаганду культурного 
розвитку,здорового й активного способу життя, а також особистої 
відповідальності кожної людини за своє життя і здоров’я. 
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ЇСТІВНІ КВІТИ, ЯК МОДНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОЇ КУЛІНАРІЇ 

На сьогодні ресторанна індустрія є надзвичайно розвиненою. Їжа та напої 
створюють зв'язок між людьми, народами і поколіннями. Вони відображають 
культуру і відносини в суспільстві, пов'язують традиції і сучасність. Цікаві 
гастрономічні відкриття, нові фаворити і нові смаки ст 

рав постійно приходять в кулінарну індустрію. Одним із таких 
гастрономічних відкриттів є їстівні квіти.  

Мода на їстівні квіти, стає в Україні все більш популярною. Традиція 
використання кольорів в їжу відома і практикується у всьому світі. Квіти – це 
не тільки декоративний елемент, але також багата вітамінами і смачна добавка 
до звичних, традиційних страв[1]. Їх перевага – це не тільки красивий колір і 
зовнішній вигляд, але і цікавий аксесуар, який справляє враження. 

Слід зазначити,  щоїстівні квіти почали використовувати в кулінарії 
тисячі років тому для прикраси, у різних десертах, у салатах, напоях. Останнім 
часом з'явився новий інтерес до вирощування їстівних рослин, у тому числі й 
квітів. Кулінарне використання квітів бере свій початок сотні років тому в 
Китаї, Греції й Римі. Багато культур використовують квіти в традиційній кухні 
– каша із квітів в італійській кухні й пелюстки троянди в кухні Індії. Додавання 
квітів у звичайні страви допомагає додати їм приємний колір, аромат і 
екзотичність. Деякі квіти є пряними, інші – трав'янистими, а треті – дуже 
ароматні.  

У Європі вживали настурції, маргаритки та фіалки. Спочатку для 
прикрашання страв, потім як складові салатів і напоїв. Кулінари з Середнього 
Сходу експлуатують троянди вже сотні років. Ніжні пелюстки збираються зі 
сходом сонця, щоб не втратити дорогоцінний аромат. Ароматну рожеву воду 
використовують в екзотичних джемах, які подають між ковтками міцної кави 
або розводять холодною водою і отримують освіжаючий напій. 
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У країнах Азії пагони, листи й особливо суцвіття хризантеми вживають у 
їжу як смачний десерт. Вони мають специфічний запах і пікантний смак. Їх 
їдять сирими або відварюють, а квітками прикрашають різні страви. Китайці 
готують із квіток хризантеми смачні десерти[2].  

В багатьох країнах світу з середини 80-х років ХХ століття з'явився новий 
інтерес до їстівних квітів. Почали виникати спеціалізовані ферми з 
вирощування їстівних квітів. 

Результати досліджень свідчать, що корисні властивості їстівних квітів 
обумовлені вітамінами, мінералами та іншими біологічно активними 
речовинами, які входять до їх складу. «Квіткова кулінарія» особливо цінна для 
вегетаріанців, так як кожна рослина, включає велику кількість поживних 
організму речовин. Так, бутони і пелюстки троянд містять вітамін С, а квіти 
кульбаби багаті лікарською гіркотою. Регулярне вживання квіткових десертів 
допомагає зміцнити імунітет, налагодити травні процеси.Бутони і пелюстки 
їстівних квітів містять мінімум калорій, що дозволяє ласувати смачними 
стравами людям, які стежать за своїм здоров’ям[3]. 

Відзначимо, що у кулінарії їстівні квіти добре поєднуються з м’ясними та 
рибними стравами. Деякі квіти мають виражений пряний смак, що дозволяє 
використовувати їх замість приправ, інші ж більше підходять для 
приготування десертів. Існують їстівні квіти, які підходять для різних цілей і 
можуть вважатися універсальними. Такою рослиною, наприклад, є кульбаба. 
Квіти кульбаби прекрасно підходять для приготування вітамінного джему. 
Японська кухня володіє прекрасним рецептом страви з кульбаби під назвою 
«Нітуке». Ця страва являє собою обсмажені в олії коріння кульбаби.Квіти 
часто використовують в декоративних цілях, щоб прикрасити страву 
(найчастіше десерт) перед подачею на стіл. Також квіти можна 
використовувати для ароматизації цукру. Для цього достатньо покласти кілька 
пахучих бутонів в цукорницю. Пелюстки їстівних квітів відмінно підійдуть 
для приготування ароматного льоду, який можна буде додавати в різні 
напої[4]. 

Крім того, варто зазначити, щосмачною стравою є зацукровані квіти. Цей 
десерт припаде до смаку навіть найвибагливішим гурманам.Квітами та 
пелюстками герані можна посипати різноманітні десерти, використовувати їх 
у різноманітних прохолоджувальних напоях та коктейлях, заморожувати у 
кубиках льоду, використовувати для ароматизації тушкованих та запечених 
яблук і груш. Зацукровані пелюстки герані також застосовують кондитери для 
прикрашання десертів, тортів та тістечок. 

Багаті на каротин дрібні пелюсточки календули в багатьох країнах 
додають перед подачею на стіл до сирів, м'ясних та рибних страв, макаронних 
виробів та рису, відварної риби а також як наповнювач для сирного крему та 
вершкового масла.  

Фіолетові квітки лаванди чудово виглядають у бокалі шампанського, 
додають пікантності і аромату сосни та кедру шоколадним десертам, тортам і 
тістечкам (капкейкам),шербетам та морозиву. Можна використовувати у 
різних м'ясних стравах та соусах. 
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Квітки бурачника додають у різноманітні лимонади, пунші, коктейлі на 
основі джину, у фруктові щербети, ними прикрашають торти, сирні запіканки 
і чізкейки. Блакитні зірочки  заморожують у кубиках льоду. 

Цілі квітки настурції дуже популярні не тільки на батьківщині у Мексиці, 
а й у світовій гастрономії. Їх додають до різноманітних салатів, сирів, 
відкритих запіканок та бутербродів, холодних закусок. Настурція повністю 
їстівна рослина - паростки додають у салати, а пуп'янки маринують замість 
каперсів. 

Трояндами можна оздоблювати морозиво, десерти, салати, вони чудово 
дивляться у кубиках льоду і коктейлях на основі шампанського. Можна 
отримати чудові сиропи, варення та лікери з трояндових пелюсток. 
Зацукровані пелюстки — чудова окраса романтичних тортів та святкових 
десертів.  

Ароматні віоли - чудова прикраса для зелених салатів, фруктових і 
кремових десертів, різноманітних прохолоджувальних напоїв та кави з 
молоком. Їх заморожують у кубиках льоду для пуншів та коктейлівабо просто 
додають  для аромату у цукерничку з цукром. 

Великі жовті квітки кабачків, гарбузів, патисонів, цукіні - одні з 
найсмачніших. Їх їдять сирими, додають у салати, фарширують різними 
начинками, смажать у клярі. 

Свіжі пелюстки гладіолусів  фарширують і додають у різноманітні 
овочеві й листкові салати. 

Слід зважати, щовикористання їстівних квітів в якості прикраси страви - 
найкраще рішення кулінарії.Крім поліпшення зовнішнього вигляду страви, 
квіти дивують неповторними ароматами і різними смаками, викликають 
відчуття гіркого, кислого, солодкого.У продуктових виробах квіткові аромати 
представлені лавандою, трояндами, гібіскусом, лілією, жасмином і 
іншими.Багато любителів кулінарного світу, крім прикраси страви, додання 
аромату і смаку їстівні квіти використовують для створення рецепторів 
гармонійної форми, намагаючись зберігати при приготуванні колір 
натурального інгредієнта від природи. 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що їстівні квіти - 
невід'ємний атрибут сучасної кулінарії, їх із задоволенням використовують 
імениті шеф-кухарі, повертаючись до забутих традицій і створюючи нові 
цікаві рецепти. Вони надають страві не тільки особливого смаку, а й яскравого 
і вишуканоговигляду. Чудова смачна їжа з пелюстками квітів захоплює не 
тільки своєю красою, але і неповторним смаком, який може приємно 
здивувати навіть вишуканих гурманів. 
Список використаних джерел: 
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В умовах розбудови незалежної України відбувається процес вироблення 

новихорієнтирів та концептуальних підходів до економічного і культурного 
розвитку держави. Невід’ємною частиною практичного здійснення 
національного і культурного відродженняУкраїни є екскурсійна справа, 
головна мета якої – глибоке пізнання історії, багатовікових традицій 
українського народу. 

Теорією розвитку екскурсійної діяльності займалися В.В. Абрамов, М.В. 
Тонкошкур, М.М. Поколодна, які зазначали, що екскурсійна діяльність – це 
надзвичайно складна і проблемна сфера сучасноїтуристичноїгалузіУкраїни. 

В результаті швидкого розширення індустрії туризму традиційні і 
новімісця, відвідувані туристами, стикаються з усе більш серйозними 
проблемами в області екології, культури та соціально-економічногорозвитку. 
В даний час визнається, що неконтрольоване зростання туризму, який 
переслідує мету швидкого отримання прибутку, часто має негативні наслідки, 
оскільки він завдає шкоди навколишньому середовищу, місцевій громаді і 
руйнує саму основу, що забезпечує функціонування і сталий розвиток 
туризму. 

У той же час, екскурсійно-туристичне обслуговування в складі сукупного 
туристично-рекреаційного продукту розвинене слабо, хоча і є досить 
привабливим видом послуг. У більшості випадків це пов'язано з тим, що після 
руйнування існуючої раніше системи організації екскурсійної роботи не було 
запропоновано нових форм і методик їхпроведення, була загублена значнача 
методичних матеріалів, різко знизилася професійна підготовка персоналу, 
зайнятого в підготовці і проведенні екскурсії. 

В результаті, туристам, за різнимиоцінками, пропонується не більше 50% 
існуючихоб'єктів і туристсько-екскурсійних маршрутів. При цьому частина 
об'єктів представляють собою нові туристичні продукти, якіраніше не 
пропонувалися туристам –дельфінарії, аквапарки, занурення з аквалангом, 
екскурсії на яхтах абовертольотах. З іншого боку, практично не затребувані 
екскурсійні ресурси музеїв, пам'яток історії, культури та археології. Сучасне 
екскурсійне обслуговування носить головним чином розважальний характер, 
слабо використовуючи пізнавальну і освітню складовіданого виду туристської 
діяльності[3]. 

Ще одна важлива проблема – відсутність повного переліку фахівців 
туристського супроводу, яким необхідно отримати дозволи на право 
здійсненнясупроводу, а також кваліфікаційних вимог до цих категорій 
фахівців. В даний час такі дозволи видаються тільки екскурсоводам та гідам-
перекладачам. Решта поки працюють без будь-яких дозвільнихдокументів.  
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Але ж до них відносяться гіди по гірських пішохідних маршрутах, провідники, 
спортивніінструктори і т. Д. Похідв гориабопішохідний маршрут певної 
категорії вимагають від супроводжуючого группу інструктора на багато 
більших знань і підготовки, ніж просто проведення автобусної екскурсії.  

Відповідно до Закону України «Про туризм» перелік посад фахівців 
туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них затверджуються 
центральним органом виконавчої влади в галузі туризму [1]. 

Екскурсійна справа може бути основним видом діяльності, або супутнім, 
в результаті продуманої диверсифікації фірми, або об'єктивною необхідністю 
пропаганди виробництва фірми, відповідно продукції або послуг. 

Розвиток туристичного бізнесу підвищило вимоги до якості рекреаційних 
ресурсів, природнихгеосистем, їх комфортним властивостям і споживчої 
вартості. 

Поступово екскурсія перетворилася в один з видів культурно-
просвітницької роботи, формуючи моральні якості і культуру людини. 

В даний час екскурсія –це методично продуманий показ визначних 
об'єктів (пам'ятники культури, музеї, підприємства, місцевість і ін.), Форма і 
метод придбання знань. Проводиться, як правило, коллективно під 
керівництвом фахівця-екскурсовода [3]. 

Однією з основних особливостей сучасної індустрії туризму як в світі, так 
і в українських умовах є унікальнепоєднання можливих до використання в 
туристських цілях природних і антропогенних комплексів: 

- природно-кліматичного,оздоровчого і релаксаційного характеру; 
-природно-пізнавального – ознайомлення з естетичноцінними 

ландшафтами, пам'ятками природи; 
- інфраструктурарозваг; 
- культурно-історичні комплекси [2, c. 216]. 
Самі історико-культурні пам'ятки знаходяться в Києві, Львові, Кам'янці-

Подільському, Одесі, Чернігові. Туристів приваблюють Латинський собор у 
Львові, Успенський собор Києво-Печерськоїлаври, Софіївський, 
Михайлівський Золотоверхий та Володимирський собори в Києві. 

Нажаль, в реаліях теперішнього часу, все більше і більше людей обирають 
подорожі за кордоном: Європа, Азія, Америка. Це все свідчить про байдужість 
до вивчення рідного краю, своєї країни, а також неналежний розвиток 
екскурсійної справи в Україні. 

Таким чином можемосказати, щоекскурсія є важливим засобом вивчення 
історії рідного краю, залученняукраїнців і іноземних туристів до пізнання 
історико-культурної спадщини, яку залишили нам попередні 
покоління. Також розвиток екскурсійної справи є важливим фактором для 
економікиУкраїни. 
Список використаних джерел: 
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Розвиток етнографічного туризму в Україні є перспективним напрямком, 

оскільки наша країна має унікальну культурну і етнографічну спадщину. 
сьогодні досить актуальна практична значущості впровадження анімаційних 
програм в етнографічний туризм. 

Етнографічний туризм –це особливий вид пізнавального туризму, 
основою якого є відвідування етнографічнихоб'єктів з метою пізнання 
культури, архітектури, побуту того чиіншого народу (етносу), що проживає 
зараз або проживав коли-небудь на даній території [1]. 

В даний час етнографія визначається як громадська наука, щовивчає 
народи і інші етнічні спільноти, їх етногенез, побут, культурно-історичні 
відносини. Для етнографічного туризму характерні свої специфічні об'єкти 
показу. Етнографічнийоб'єкт–це культурно-історичнийоб'єкт (явище), що 
містить інформацію про етнічні прояви в традиційно-побутовій культурі. 

До етнографічного можна віднести наступні категорії об'єктів[1]:  
 пам'ятники архітектури, виконані в традиційному для етносу стилі і 

пов'язані з певним періодом в культурному житті етносу;  
 культові споруди, щовідображаютьконфесійнуналежністьпредставників 

того чиіншогоетносу, щовідрізняються набором традиційнихприйомів в 
архітектурі, орнаментації;  

 комплексиархітектурнихабокультовихспоруд, створювані 
представниками різних етносів в місцях тривалого спільного проживання; 

 археологічні об'єкти (пам'ятники культури), що мають етнічну 
специфіку; 

 некрополі, кладовища з традиційними надгробними спорудами, 
написами на рідній мові, орнаментами (як об'єкт можуть виступати і окремі 
поховання з унікальними надгробками); 

 традиційні житла (нежитлові, але зберегли зовнішній вид і внутрішнє 
планування; житло - з традиційним інтер'єром, оздобленням, набором 
традиційних предметів побуту); 

 поселення, щоз берегли «етнічний тип», в місцях компактного 
проживання представників того чи іншого етносу, з традиційної плануванням 
вулиць, положенням житла і господарських будівель; 

 побутові об'єкти, відповідні традиційному господарському типу 
(колодязі, фонтани, млини та ін.); 

 місця проведення народних свят за участю фольклорних ансамблів, 
використанням традиційного одягу; 

 місця відродження народних промислів та традиційнихзанять; 
 етнографічні музеї, виставки, комплекси етнографічних предметів. 
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Україна має хороші перспективи для розвитку етнічного туризму, що 
базуються на багатих історико-культурнихтуристичних ресурсах, які 
включають близько 130 тис. пам’ятоккультури, у тому числі: 

 56206 пам’яток археології;  
 51364 пам’яток історії; 
 5926 пам’яток монументального мистецтва; 
 16293 пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового 

мистецтва та ландшафтні 
До регіонів, для яких характерна найбільша концентрація пам’ято 

ккультури, належать Львівська, Київська, Чернігівська області та Автономна 
Республіка Крим. 

Для етнографічних турів особливий інтерес представляє все, що, так чи 
інакше пов'язане з релігією: релігійні традиції, обряди, предмети релігійного 
культу, пам'ятники культової архітектури. 

Програма етнографічних турів повинна враховувати інтереси туристів, 
які захоплюються фольклором, хто цікавиться історією та національними 
особливостями данного регіону. При цьому елементи культури регіону, 
відвідуваного туристом, становлять не тільки спонукальний мотив, але і 
основу організації різнопланових анімаційних програм [3]. 

Технологія організації етнографічних турів має на увазі комплексний 
тематичний підбір екскурсій і дозвіллєвих заходів, висвітлення національної 
особливості і багатствр егіону.  

На прикладі Карпатського регіону, який багатий на свої традиції та має 
особливу етнічну самобутність лемків, гуцулів, бойків. Притягує не тільки 
закордонних але і наших вітчизняних туристів, своїм незрівнянним побутом, 
традиціями, культурою, фольклором, смачною і природньою кухнею. Все це 
дає можливість поринути у щось  незвичне і потаємне, тим самим притягує до 
себе все більше і більше туристів. 

Також, слід відмітити пропояву унікальних «живих музеїв», їх ще 
називають «скансени». В таких музеях відтворюється анімаційне бачення 
етнічної культури. Враження від споруд, старовинних речей, композицій 
додають спеціальні актори-аніматори, які відтворюють події минулих років. 
Скансени цікаві тим, що вони реконструюють стару техніку і використовують 
її для діяльності музею, так, наприклад, транспортні засоби минулих епох. 

В анімаційні програми необхідно включати відвідування фольклорних 
свят, концертів місцевих народних колективів. Привабливим є особиста участь 
туристів в танцях, хороводах, іграх і т. д. Доцільно також пропонувати при 
цьому послуги фото- і відеозйомки. Продаж сувенірної продукції, 
виготовлення виробів майстрами безпосередньо в присутності покупців, 
можливість туриста спробувати виготовити подібний виріб самому - подібна 
форма торгівлі є своєрідною пам'яткою регіону, викликає інтерес у туристів і 
тому повинна плануватися в анімаційних програмах [3]. 

Для залучення іноземних та вітчизняних туристів до української етнічної 
культури проводяться фольклорні свята, фестивалі. На сьогоднішній день в 
Україні проводяться такі фестивальні дійства етнічного спрямування як 
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Міжнародний фестиваль «Поліськеліто з фольклором», Міжнародний 
фестиваль «Калинове літо на Дніпрі», Міжнародний фестиваль «Етновир». 

При відборіоб'єктівнеобхіднопам'ятати про мотиваціютуристів. Таким 
чином, щоб бути використаними в анімаційних програмах, об'єкти 
анімаційного інтересу повинні володіти певними властивостями, 
характеристиками. 

Основними характеристиками об'єктіванімаційногоінтересу є: 
 привабливість для туристів; 
 пізнавальна цінність (зв'яз окоб'єкта з історичними подіями, 

фольклором, естетичні достоїнства і т. п.); 
 рекреаційна цінність (можливість використання об'єкта для організації 

відпочинку туристів); 
 популярність (популярність серед туристів); 
 незвичайність (екзотичність); 
 виразність (взаємодія об'єкта з навколишнім середовищем, будівлями, 

спорудами, природою); 
 збереження об'єкта; 
 місце розташування (відстань до об'єкта, зручність під'їзду до нього, 

наявність стоянки для автотранспорту, природне оточення навколо об'єкта) [2, 
с. 35]. 

Отже, для ефективного використання об'єктів анімаційного інтересу 
необхідний розвиток матеріально-технічної бази туристського підприємства і 
відповідної інфраструктури;  доведення до потенційного туриста необхідної і 
достатньої інформації про анімаційної програмою, комфорт і відповідний 
сервіс. Оскільки туризм в основній своїй спрямованості призначений для 
задоволення різних потреб людини у відпочинку і розвазі, то людина, що 
планує отримання анімаційної послуги, має на увазі і отримання позитивних 
емоцій, та позитивного анімаційного враження. В кінцевому підсумку, об'єкти 
етнографічної спадщини в анімаційних програмах повинні бути представлені 
розумно і творчо. 

У сучасному світі етнографічний туризм набуває все більшої 
популярності, проте розвиток даного виду туризму в Україні проблематично. 
Недосконалість законодавчої бази, відсутність конкретної програми розвитку 
етнографічного туризму не дозволяє в повною мірою використовувати 
регіональний туристично-ресурснийпотенціал. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Подієвий туризм – це порівняно молодий напрям туризму як в Україні, 

так і у світі, в якому головною мотивацією споживачів виступає інтерес до 
відвідування певної спортивної, розважальної, музичної або іншої події  та 
прийняття у ній участі. Унікальні подієві тури поєднують у собі рекреацію, 
відпочинок  та розваги одночасно. За оцінкою Всесвітньої туристичної 
організації (UNWTO), подієвий туризм на даний час є одним з 
найперспективніших  видів туризму у світі. Серед інших видів туризму 
подієвий туризм вражає своєю насиченістю програми, видовищності, 
яскравістю та атмосферою. Ще однією особливістю подієвого туризму є 
невичерпність його ресурсів. 

Згідно з останніми дослідженнями до 2021 року кількість учасників 
подієвих турів може перевищити число учасників екскурсійних турів та 
скласти більше 35% від загального попиту на різнорідні тури. 

Види подієвого туризму: 
1 Карнавали 
2 Музичні фестивалі  
3 Кінофестивалі  
4  Ярмарки та виставки  
5 Аукціони 
6 Театральні шоу  
7 Модні покази  
О.В. Бабкін у своїй праці «Спеціальні види туризму» виокремив у 

подієвому туризмі певні  тематичні види. Згрупувавши  події за тематикою, 
можна виділити більш узагальнюючі  блоки, які будуть ґрунтуватися на 
наявних ресурсах: культурні, мистецькі, спортивні, історичні, політичні, 
приватні, громадські, релігійні[1]. 

Ринок подієвого туризму  варто розглядати в декількох аспектах: 
 як спосіб подолання сезоних коливань та географічного поширення 

попиту  за межі регіону та країни; 
 як інструмент створення іміджу туристичних дестанацій  та 

стратегічного планування їх розвитку; 
 як каталізатор розвитку суміжних галузей і напрямків діяльності; 
 як спеціалізований туристичний ринок який має свою структуру і 

характерні риси розвитку. 
Активне розповсюдження подієвого туризму зумовило появу професій, 

пов’язаних з цим напрямом: менеджер фестивалю, дизайнер виставок та 
експозицій, управління та контроль події, тощо, які почали стимулювати 
розвиток та спеціалізацію навчальних закладів з підготовки 
висококваліфікованих кадрів по всьому світі.  
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Теорія розвитку та популярності подієвого туризму базується на трьох 
взаємопов’язаних аспектах. 

1. Поведінка людей, їх вольовий вибір; 
2. Емоції, настрої та установки; 
3. Пізнання, усвідомлення та розуміння події [2]. 
Ніколас Пірс у 2001 році підтвердив присутність мотивації в подієвому 

туризмі, зробивши ряд дослідження на прикладі 4-х абсолютно різних подій, 
які пройшли в Новій – Зеландії, зокрема авіа-шоу, церемонія нагородження, 
вуличний фестиваль їжі та вина і музичний фестиваль. Вони дійшли висновку, 
що основна маса мотивів була схожа між собою, і тільки деякі аспекти могли 
варіювати залежно від місця проведення, характеристику учасників, новизни 
та унікальності події. 

Сезонність не має прямого впливу на подієвий туризм, проте існує інша 
проблема, пов’язана зі збігом сезонного  напливу туристів у певну дестинацію 
та проведенням подій у цьому ж місці. Ціни зі збільшенням кількості 
споживачів значно зростають, з’являються нові проблеми з переповненими 
вулицями, забрудненням навколишнього середовища  та злочинністю. 

В Україні подієвий туризм почав розвиватися не так давно, а саме з 90-х 
років 20 століття. Його поява була зумовлена потребою споживачів у нових 
емоціях та враженнях. Офіційно туристичні компанії розпочали реалізацію 
подієвих турів лише в 2002 році. Нині цей вид туризму в нашій країні 
розвивається досить повільними темпами. В останні роки, зокрема 2016 – 
2019,подієвий туризм в Україні починає поступово поширюватися за рахунок 
появи великої кількості регіональних та локальних подій.Такі великі міста як 
Київ, Харків, Одесса, Львів періодично проводять заходи, приуроченні до 
певного свята та тематики, що приваблюють мешканців з усієї країни, а іноді, 
навіть, іноземців [2]. 

В останні роки, зокрема 2015–2016 роки, подієвий туризм в України 
починає поступово поширюватися за рахунок появи великої кількості 
регіональних та локальних подій. Таківеликі міста, як Київ, Харків, Одеса, 
Львів та Дніпро, періодично проводять заходи, приурочені до певного свята та 
тематики, що приваблюють мешканців з усієї країни, а інодінавіть іноземців. 
Також у цих містах досить часто організовують громадські та освітні заходи, 
проте частка іноземців, залучених до цих подій, мізерна. Зокрема, в Одеській 
області службова мета поїздки займає 5,26% (або 1,7 тис. осіб) від загальної 
кількості обслугованих туристів, але розподіл за видами 
туризмунерівномірний: в’їзні туристи – 3,42% (101 особа); виїзні туристи – 
4,47% (1 118 осіб); внутрішні туристи – 10,79% (489 осіб). Тобто 
спостерігається нерозвиненість службової, ділової та навчальної цілей для 
іноземних туристівв Одеській області. Це вказує на доцільність створення 
event-заходів для підвищення питомої ваги службової, ділової та навчальної 
цілей [3]. 

Для цього пропонується організація конференцій, конгресів, ярмарок, 
виставок, лекцій, професійних спортивних заходів. Прикладом цієї пропозиції 
може бути організація “OdessaSmartForum”, що поєднала у собі конференцію 
6-ти вищих навчальних закладів м. Одеси [4, с. 121]. 
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На даний момент подієвий туризм є найперспективнішим видом туризму 
на міжнародному рівні, який динамічно розвивається та сприяє залученню 
споживачів туристичних послуг незалежно від сезону. На жаль, 
подієвомутуризму в Україні не приділяється належнаувага, і країна не 
використовує всі потенціальні ресурси для економічного розвитку 
пріоритетних районів. Усі заходи позиціонуютьсялише як культурна, 
спортивна чи розважальна подія та не асоціюються з підґрунтям для подієвого 
туризму. Дослідження подієвого туризму все ще знаходиться на ранній стадії 
розвитку та потребує більш детального вивчення проблем і сприяння 
підвищенню мотивації споживачів. 
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МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Однією з основних складових ринкової економіки є маркетинг. В цілому- 

це цілеспрямована діяльність підприємства (компанії), пов'язана з 
організацією процесів просування продукції від виробника до кінцевих 
споживачів з метою отримання прибутку в насиченому середовищі ринку. 

В умовах ринкової економіки в Україні значення ціни у туристичній сфері 
постійно зростає. На це звертають увагу через постійне зростання конкуренції 
на туристичному ринку, яке призвело до того, що підприємство постійно 
адаптує ціни на туристичні продукти з метою отримання прибутку та для 
поліпшення якості туристичних продуктів, які пропонує. 

Основна мета будь-якого підприємства - покращити добробут своїх 
споживачів шляхом максимізації прибутку. Одним із інструментів 
максимізації є маркетингова діяльність.  

Ключовим фактором, що впливає на продаж туристичних продуктів, є 
ціна. Ціноутворення є одним із важливих маркетингових елементів, що 
безпосередньо впливає на маркетингову діяльність, оскільки рівень і 
співвідношення цін на певні види товарів та послуги, особливо на 
конкурентоспроможні, стимулюють обсяги господарювання. 

Ціноутворення у сфері туризму має ряд особливостей [1]: 
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- послуги туризму є кінцевим продуктом, тому ціна послуги - роздрібна 
ціна; 

- якщо на етапі створення проміжних товарів воно перерозподіляється 
між суб’єктами господарювання через вартість ціни, то на стадії остаточної 
реалізації туристичних продуктів відхилення ціни від вартості спричинить 
появу сегментів споживачів з різним рівнем доходів; 

- туристичний сектор безпосередньо пов'язаний зі споживачами в процесі 
надання послуг, для того щоб він мав стабільний попит на туристичні послуги, 
ціна не повинна викликати негативних емоцій у покупця. 

Маркетингова цінова політика - це низка заходів туристичного 
підприємства, до якої належить формування ціни, знижки, умови оплати 
туристичних продуктів або послуг, умови надання та реалізація послуг для 
задоволення потреб споживачів й отримання туристичним підприємством 
прибутку, а також виконання його стратегічних завдань [2]. 

Основною метою є отримання найбільшого прибутку при умові 
збільшення кількості існуючих та потенційних покупців туристичних 
продуктів. 

Проміжними цілями цінової політики туристичного підприємства є [2]: 
-  захист на ринку своїх позицій;  
- вихід на ринок із новими туристичними продуктами; 
- швидке відшкодування матеріально-виробничих витрат. 
Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг реалізується 

через маркетингові цінові стратегії й засновується певними методами 
маркетингового ціноутворення, тому її потрібно розглядати лише в контексті 
загальної політики туристичного підприємства. Ця політика може змінити 
рівень продажів товарів, тим самим підвищивши конкурентоспроможність 
товарів залежно від конкуренції на ринку, економічного статусу підприємства 
та їх зміни під впливом зовнішньої економіки та інших факторів. Виконуючи 
цю функцію, підприємство розвиває різні цінові стратегії ціноутворення, 
застосовує цінові знижки для збільшення продажів товарів та їх попиту. 

Відповідно до рівня цін та доступності, можна побачити такі стратегії цін: 
стратегія високих цін (практикується в разі ексклюзивності пропозиції або у 
випадку обмеження кількості пропозиції), договірної цінової стратегії 
(договірна, всеосяжна, "все включено" ), стратегія диференційованих ставок 
(характерна для індустрії туризму), дисконтна та бонусна стратегія (прийнята 
туристичними компаніями, які коригують базові ціни на продукти, з метою 
стимулювання певного типу клієнтів, тобто: клієнтів, які вимагають великого 
обсягу послуг, клієнтів, які беруть відпустку в низький сезони) [2].  

Стратегії розподілу, прийняті туристичними операторами, враховують: 
продаж туристського сервісу шляхом переходу до більшої кількості агенцій у 
тому самому споживчому сегменті, продаж того самого продукту через різні 
канали розподілу різних сегментів громадських споживачів, продаж більшої 
кількості продуктів через різні канали розподілу одному або декільком 
сегментам споживачів на ринку.  
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Як легко помітити, в цій спробі класифікувати складові об'єкти стратегій, 
кількісний критерій дуже важливий, враховувалися три цільових елементи - 
туристичний сервіс, канали розподілу, споживчі сегменти - у різних кількісних 
пропорціях.  

На туристичному ринку існує тенденція до вертикальної інтеграції 
розміщення, транспортування, планування поїздок та розповсюдження 
поїздок, тому з'явилося багато компаній, які здатні забезпечити всі ці послуги 
у формі пакету. Таким чином, туристичні оператори, такі як, наприклад, TUI, 
є прикладами успішної інтеграції дистрибутивної мережі. Головними їх 
цілями, є поліпшення контролю над туристичним продуктом, отримання 
знижок для більш низьких цін на кінцевий товар, а також використання суми, 
отриманої від клієнтів, ще до початку їх поїздки для бронювання частини 
послуг, що входять до туристичного пакету.  

На міжнародному туристичному ринку ми можемо також виявити прояв 
тенденції горизонтальної концентрації (інтеграції). Ця тенденція виявляється 
як на рівні постачальників послуг, так і на рівні дистриб'юторів. Стратегія 
горизонтальної інтеграції застосовується в готелях (різноманітних готельних 
мережах), прокатними компанії, туроператорами, які заснували дуже потужні 
групи практично в кожній країні (наприклад, TUI та NUR у Німеччині). 

Різноманітна розробка дистриб'юторської мережі та послуг під 
унікальною торговою маркою передбачає стратегію, що використовується 
Club Mediterranee (для розміщення та дозвілля), McDonald's (для ресторанів 
швидкого харчування) та American Express (для подорожей). Туроператори, 
які прийняли цю складну стратегію, прагнуть одночасно використовувати 
назву товарного знаку, ефект мережі та можливості кожного місця на ринку. 

Серед стратегій, що орієнтовані на маркетингові заходи варто виділити 
стратегію оновлення туристичного продукту, стратегію високих цін, договірну 
цінову стратегію, стратегію диференційованих ставок, а також дисконтну та 
бонусну стратегію. Вибір того чи іншого стратегічного підходу в якості 
базового залежить від результатів, отриманих на стадії стратегічного аналізу і 
визначення мети. Формування ефективної системи стратегічного планування 
розвитку туристичного підприємства в рамках його комплексного розвитку є 
тривалим процесом, що пов'язаний з вдосконаленням всієї системи управління 
і підвищенням рівня його організаційної культури.  
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РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЕКСКУРСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ 

 
Релігійний туризм є важливою складовою у сучасній індустрії туризму. 

Люди у всьому світі обирають паломницькі та екскурсійні тури до релігійних 
центрів. У сучасному світі понад 90% світових туристичних визначних 
пам'яток мають відношення до релігійного туризму. Ринок релігійного 
туризму запрацював активно лише десятиліття тому. 

В Україні такий вид туризму ще надто молодий, але швидко стає 
популярним серед прочан різних конфесій. Саме зараз приділяють особливу 
увагу його просування на внутрішній та зовнішній ринок туризму. Успішний 
маркетинг релігійних туристичних продуктів залежить від добре продуманої, 
систематичної та ефективної реклами, яка націлена як на споживачів так і на 
посередників.  

ХХ століття стає дуже важливим моментом у розвитку туризму, саме в 
цей час транспортні засоби та комунікації активно починають 
удосконалювалися. Люди отримали більше вільного часу для відвідування 
святих місць їхніх релігій, і в той же час вони все більше цікавляться 
святинями інших релігійних конфесій. 

Релігійний туризм поділяється на два основні види [1]:  
- паломницький туризм (духовно-паломницький туризм);  
- релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості. 
Особливу увагу варто приділити релігійному туризму екскурсійно-

пізнавальної спрямованості. 
Відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості – це 
відвідування релігійних центрів та святих місць, де туристи можуть побачити 
релігійні місця та брати участь у релігійних заходах (участь у богослужіннях, 
участь у релігійних процесіях, медитаціях тощо) [2, ст. 7]. 

Дослідження регіональних особливостей розвитку релігійного туризму 
слід виконувати в кілька етапів [3]: 

1. Становлення теорії та методології основ суспільно-географічного 
дослідження релігійного туризму. 

2. Оцінка чинників розвитку релігійного туризму. 
3. Вивчення характеристики територіальних організацій релігійного 

туризму. 
4. Суспільно-географічне прогнозування та орієнтовне планування 

релігійного туризму. 
Релігійний туризм особливо важливий для розвитку вітчизняної 

туристичної індустрії, оскільки його вітають не лише віруючі, а й значну увагу 
приділяють інші верстви населення. Природним результатом є те, що тривале 
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панування атеїзму та ідеології в суспільстві в оцінці релігійних явищ, 
антирелігійної пропаганди та конституційних принципів, які порушують 
свободу совісті, більше стурбовані тими явищами, які давно заборонені. [4]. 

Туристично-екскурсійна робота - одна з небагатьох джерел знань про 
релігійну історію України, яка є духовним стержнем національної культури та 
єдиною основою нації. 

Релігійні традиції та наявні сакральні ресурси українського народу 
допомагають формувати стабільний попит на паломницькі тури та 
формуванню в нашій країні ринку релігійного туризму. 

Незважаючи на соціальні та політичні суперечки в Україні, туризм 
показує потужну життєву силу та динамізм, у першу чергу завдяки своїй 
релігійній ресурсній базі. В Україні на теперішній час існує близько 120 
паломницьких служб, які займаються організацією екскурсій, поїздок і 
паломництв по святих місцях України. 

Зарваниця визнана духовним центром греко-католицької церкви в 
Україні. Він розташований на заході Теребовлянського району Тернопільської 
області. Це священне місце, його релігійні вірування та історичні споруди 
розташовані біля Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лаври.  

Місто Умань (Черкаська область) стало місцем паломництва євреїв, і вони 
практикують одну з тенденцій іудаїзму в хасидизмі. Вони вважають, що вони 
мають обов'язок хоч раз відвідувати могилу Цадика Нахмана. У євреїв є така 
думка та традиція, що зустрічаючи Новий Рік Рош Гашана біля його могили, 
то весь рік буде щасливим для них. Кожного року вони відвідують Уманьщину 
цілими сім’ями, разом із дружинами та дітьми. У 2010 році була підписана 
угода про взаємний безвізовий в’їзд до країни між Україною та Ізраїлем, яка 
діє до теперішнього часу [4]. 

Щорічно католики всього світу здійснюють паломництво до Бердичева 
(Житомирська область), який став відомим серед прочан завдяки іконі 
Пресвятої Діви Марії. 

Однак більшість святих місць в Україні належать до православного світу. 
Це Києво-Печерська лавра, що займає шосте місце у списку найкрасивіших і 
вражаючих храмів у світі. 

Особливими об’єктами для розвитку релігійного туризму є [4]: 
- Манявський монастир, пам’ятка архітектури XVII ст., поблизу с. Манява 

Богородчанського району. Заснований Й. Княгиницьким у 1606 р. вихованцем 
Афонського монастиря. Скит Манявський – аскетичний чоловічий монастир 
східного обряду (український Афон), визначний осередок духовності, 
культури і мистецтва України. 

- Гошівський монастир отців Василіян і церква Преображення 
Господнього на Ясній Горі у с. Гошеві Долинського району, заснований у 1570 
році. Є місцем паломництва християн з різних країн світу, які йдуть сюди, щоб 
помолитися чудотворній іконі Божої Матері;  

- Монастир XVII ст. у с. Погоня (Тисменицький район);  
- Караїмський цвинтар у Галицькому районі;  
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- Приміщення Музею народного мистецтва і побуту Гуцульщини у м. 
Косів. 

Релігійний туризм виконує багато важливих функцій, в тому числі 
пізнавальну, естетичну, виховну. Пам’ятник церковної історії та культури є 
засобом утвердження національної свідомості, відновлення історичної 
пам’яті, виховання патріотизму, розвитку естетичного та художнього смаку. 

В програмі екскурсійно-пізнавальної спрямованості релігійного туризму 
передбачене перебування в релігійних центрах, де туристи-екскурсанти 
матимуть змогу ознайомитись з релігійними об’єктами – діючими культовими 
та пам’ятними, відвідати музеї та виставки. 

Таким чином, з кожним роком кількість туристів, охочих відвідати 
духовні і святі місця Україні збільшується з помітним приростом 10-15% 
щорічно. Це пояснюється як релігійними мотивами так і туристичним 
інтересом. Релігійний туризм екскурсійно-пізнавального спрямування слід 
розглядати як поле географічних досліджень, оскільки воно використовує 
релігійну інфраструктуру, що також є невід’ємною частиною туризму. 
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КРИЗА ТУРИЗМУ 2020 
 

Туризм займає визначну роль у розвитку економіки країн. Туризм - галузь 
економіки, яка не лише охоплює прямо чи опосередковано більшість супутніх 
галузей господарства, в тому числі транспорт, будівництво, торгівлю, 
громадське харчування, сільське господарство, житлово-комунальне 
господарство, культуру, мистецтво, спорт тощо, але й стимулює їх розвиток. 
Це зумовлює збільшення робочих місць, особливо у депресивних регіонах, де 
інша господарська діяльність неможлива чи недоцільна через високі витрати 
виробництва. Витрати на створення одного робочого місця в туризмі в 
декілька разів менші, ніж в інших галузях економіки. За рекомендаціями 
Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) динаміка розвитку туризму у 
світі характеризується такими основними показниками як кількість 
туристичних прибуттів та доходи від туризму [1. с 35, с. 42]. 
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Але 12 березня 2020 року в Україні почався карантин, у зв’язку із 
розповсюдженням коронавірусу. А  вже 16 березня уряд прийняв рішення 
закрити кордони, скасували авіа, автобусне та залізничне сполученя між 
містами, областями та іншими країнами. І тим самим туристична індустрія 
постала перед кризою. Протягом двох місяців прогнози стали вкрай 
негативними, хоча на 2020 рік туристичні оператори мали великі плани, 
відкривали нові авіа сполучення [7].  

Розглянимо ситуацію, яка очікуєтьсяу світі, що попит на подорожі у 2020 
роціскоротиться на 5% у ПівнічнійАмериці, на 10% у Європі та на 25% - у 
рештісвіту. За даними Світової ради з питань подорожей, туризм дає 300 
мільйонів робочих місць (дані 2018 року), передбачають, що через пандемію 
коронавірусу є ризик втратити до 50 млн робочих місць. В останньомузвіті, 
оприлюдненомуорганізацією, припускається, щосвітовийтуристичний сектор 
цього року можезменшитися на чверть [2]. 

Світоваасоціаціябізнес-подорожейпідрахувала, щогалузьможевтратити 
до 820 млрд доларів на скасованихвідрядженнях, конференціях та 
виставках.Половина з цихвтратможе припасти на 
Китай.Дедалібільшекомпанійобмежуютьчивзагаліскасовують будь-
якіпересуванняспівробітників. За опитуваннями, кожні три з 
чотирьохкомпанійскасувалиусіпоїздкидо Китаю, Гонконгу, Тайваню та 
іншихкраїнАзійсько-тихоокеанськогорегіону.Кожна друга компанія 
скасувала майже усі поїздки до Європи. Ситауція на сьогодні 43% компаній-
членів Світової асоціації бізнес-подорожей скасували відрядження. Кожне 
скасування поїздки, на відпочинок чи по роботі, означає не лише втрати для 
авіакомпаній та готелів, але й для багатьох інших бізнесів, що отримують 
гроші від тих, хто подорожує. Оглядачі виділяють дві найпомітніші кризові 
хвилі: різке скорочення китайських туристів та загалом подорожей у Європі.За 
різнимиоцінками, у 2018 роцікитайськітуристивитратили за межами 
своєїкраїнивід 130 до 227 мільярдівдоларів. За 2019-тий даних щодо витрат 
поки що немає. Але відомо, що минулого року китайці 166 мільйонів разів 
були за кордоном. Якщо вони не виїжджатимуть лише у першому кварталі 
цього року, можна припустити, що втрати обчислюватимуться десятками 
мільярдів доларів.Міністр транспорту Китаю заявив, щопід час 
святкуваннямісячного нового року у 2020 китайціздійснили на 73% 
меншепоїздок, ніж у 2019.Кількістьавіапасажирів з Китаю скоротилася на 
84,5% лише за лютий.За 25 роківТаїланд пережив і масштабнуекономічну 
кризу (1997), і цунамі (2004), а також перевороти і протести (2006, 2008, 2010, 
2014).Але туристична статистика в ційкраїні в останнідесятиріччябула 
позитивною[4]. Країна отримає назву «тефлоновий Таїланд» завдяки 
швидкому розвитку туристичної галузі.За 2019 рік Таїланд відвідали 39 
мільйонів іноземних туристів, а також принесли 60 млрд доларів прибутку. 
Більшість туристів прибували із Китаю. Протягом січня – лютого 2020р. 
чисельність туристів зменшилася на 40% в порівнянні з 2019 роком. Понад 
80% цьогоскорочення дали "відсутні" китайці.Тьєрі Бретон – комісар ЄС 
розповів, що за місяць Європа втратила 1 млрд євро під час пандемії COVID-
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19. І загалом туристична галузь понесе величезні збитки. На даний час ЄС 
запускає механізм моніторингу впливу корона вірусу на 
економіку.Найбільшівтрати, очевидно, будуть в Італії, де 
значнийвідсотокнаселенняпохилоговікуназиваютьсередчинниківшвидкогопо
ширенняхвороби[8]. 

Постраждає в першу чергу авіаіндустрія.Президент США заборонив на 30 
днів поїздки з Європи і криза сягла глобальних масштабів.На початку березня 
2020 р. оцінка втрат галузі не перевищувала 30 млрд доларів, а за підрахунками 
Міжнародної асоціації авіаційного транспорту втрати можуть сягнути 113 
млрд доларів.Міжнародний авіа бізнес може скоротитися на 19%. Деякі 
авіалінії, щоб зберегти часові слоти у аеропортах здійснювали рейси навіть з 
кількома пасажирами, якщо компанія не продовжує рейси вона втрачає слоти. 
Такіперельотинавіть стали називати "рейсами-
привидами".Цепов'язаноізрегуляціями ЄС, так званим правилом "бери 
абовтратиш", коли компаніявтрачаєслоти, якщо не здійснюєрейси. Але згодом 
голова ЄвропейськоїКомісії Урсула фон дер Ляйденскасувалацінорми [7]. 

До початку пандеміїзросталакількістьбронювань на круїзні подорожі. 
Зачас  коронавірусу бронювання впали на 60%. Круїзний лайнер 
DiamondPrincess назвали «чашкою Петрі» на борту якого на карантині було 
3700 пасажирів, із них приблизно 500 – заразилися, 4 людини – померло, після 
цього акції круїзних компаній стали падати. Акції CarnivalCorporation, якій 
належить DiamondPrincess, а також інших провідних круїзних компаній, таких, 
як Norwegian, RoyalCaribbean впали на 60-70% від січня цього року. Круїзним 
лайнерам відмовляють у стоянках в портах.RoyalCaribbean скасував 18 рейсів 
до Азії, це коштувало 130 млн доларів. Norwegian - скасувала 40 рейсів до Азії, 
заявила, що не пропонуватиме круїзи у цей регіон до кінця 2020 року, а 
скасованірейсикоштуваликомпанії 16 млн доларів.Carnivalпотерпає втрати 
440 млн доларів. MajesticPrincess почали будувати величезний корабель для 
китайських туристів. Корабель складається із 19 палуб, 1 780 кают та 1 000 
квадратних метрів люксових бутиків. На даний момент лайнер знаходиться у 
доках в Сінгапурі івсійогойого 13 рейсів–скасовані [3]. 

Отже, країнамєврозони загрожує найбільша економічна криза в її історії, 
оскільки заходи щодо стримування пандемії корона вірусу призводить до 
зниження економічної активності. Індекс діяльності приватного бізнесу, який 
відстежує британська компанія IHS Markit, впав до найнижчого рівня з 
моменту початку відстежування цих даних після формування єврозони в 1998 
році. У березні індекс впав до позначки 31,4. Сфера послуг постраждала 
більше, ніж промисловість. Найгірша ситуація в таких галузях як туризм і 
ресторанний бізнес. 
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ  

 
Маркетинг – це така діяльність, що спрямована на досягнення людських 

потреб, шляхом формування попиту на ринку та максимального задоволення 
запитів споживачів. 

Маркетинг у ресторанній сфері враховує всі особливості ведення бізнесу 
даної сфери та враховує потреби цієї галузі, він є усвідомленою необхідністю, 
а не новою тенденцією. Раціональна побудова плану маркетингу навіть при 
кризових умовах в Україні дозволяє підприємцям не тільки залишатись на 
даному ринку, а й розвиватись та отримувати стійкий дохід. 

З кожним роком сфера ресторанного бізнесу розширюється, зазнає змін і 
розвивається, разом з цим збільшується конкуренція і боротьба за відвідувачів. 
Саме тому без удосконалення обслуговування, аналізу ринку постійного 
зростання професійності команди і реклами бізнесу заклад не може 
розвиватись. Задля доцільності впровадження стратегій ведення ресторанного 
господарства, проводяться маркетингові дослідження, мета яких полягає у 
оцінці ситуації окремого об’єкту та зниження ризиків у прийнятті 
різноманітних рішень. 

Маркетингові дослідження доречні не лише при відкритті нового закладу, 
а й для вже існуючого, щоб збільшити ефективність роботи, рівень доходу та 
об’єм обороту. Потрібні такі дослідження і для ще не створеного закладу, адже 
завдяки ним можна визначити, наприклад, доцільність концепції закладу на 
визначеній території, наявність конкурентів та потенційних споживачів для 
нішевих закладів та навіть юридичну сторона створення бізнесу. 

У контексті маркетингу відносин із споживачем доцільним є такий 
маркетинговий інструмент як комплекс під назвою “7P”. Він представляє 
собою сукупність такий понять як продуктова політика, визначення методів 
встановлення цін, засоби просування, методи збуту, персонал, організація 
надання послуг та візуальні і матеріальні елементи [2]. 
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Для залучення нових відвідувачів і утримання вже існуючих,важливе 
використання саме інноваційних методів у ресторанному бізнесі, аби дивувати 
і зацікавлювати гостів чимось новим, незвичним. Онлайн методи, напрямлені 
на оперативний зв’язок, доставку , розвиток у соціальних мережах та адаптація 
додатків для гаджетів являються дуже успішними факторами успішних 
закладів. 

Дуже поширеними і влучними є використання Wi-Fi у закладах, 
інтерактивне меню та використання QR-кодів, інтерактивні столи і бари. 

Окрім великої конкуренції між закладами, котра завжди ускладнює 
доходження споживача до закладу РГ, існують і інші складнощі, з котрими 
потрібно впоратись, аби “залишитись на плаву”.  

Зі світовою кризою у зв’язку з пандемією COVID-19, яка торкнулась усіх 
ресторанів у світі допомагають існувати і не припиняти роботу маркетингові 
засоби. Ряд країн, у тому числі Україна, розпорядились зачинити усі 
ресторани, бари та кафе. Велика їх кількість більше не відчиниться, тому що 
зазнає величезної кількості збитків. 

Заклади, які проводять маркетингові аналізи, використовують під час 
кризи такі прийоми як доставка їжі, обмежене обслуговування, takeaway 
(самовивіз), пропонують різноманітні подарункові сертифікати, ведуть діалог 
зі споживачами та просять не відміняти бронювання та замовлення, а 
перенести [1]. 

Подібний контакт у сучасному світі розвинених технологій зручно 
тримати за допомогою соціальних мереж. Кожний успішний заклад транслює 
усі новини і інформацію про себе в інтернет. Так новини доходять до 
споживачів максимально швидко, а зв’язоктримається легко, буквально в 
декільканатисканьклавіатури.Також інтернет-майданчики є дуже зручними 
для реклами закладів.  Тут у справу вступає SMM (SocialMediaMarketing)- 
метод просування послуг, товарів  і підтримки зв’язку із споживачам через 
соц.мережі.Ресторани досить легко можуть використовувати рекламу в 
мережах, адже у них є явна цільвааудиторія.При налаштуваннях такої 
реклами, SMM-щики можуть обирати вік, стать, місце проживання та інші 
фільтри, щоб реклама була максимально влучна[3]. 

Отже, ресторанний бізнес невпинно розширяється і розвивається, сучасні 
ЗРГ повинні вдосконалювати сервіс, впроваджувати інтерактивні та онлайн-
проекти, враховувати побажання відвідувачів та постійно розвиватись, аби 
бути клієнтоорієнтованими. Постійний аналіз ринку, конкурентів та 
споживачів, своєчасне втручання, ребрендинг та підлаштування під найменші 
зміни- запорука успішного ведення ресторанного бізнесу. Помічником, що 
тримає зв’язокзакладу з гостями є ресторанний маркетинг, від якого значною 
мірою залежить дохід команди ЗРГ. 
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Алкогольні напої з давніх часів були невід’ємною частиною святкувань 

та знайшли своє місце у культурах різних народів та країн. Пиво Німеччини, 
шведський пунш, вино Франції та Португалії, де виготовлення алкоголю є 
однією з провідних галузей виробництва. Кожна культура має свої особливі 
напої, які місцеві обов’язково радять скуштувати аби зрозуміти вподобання і 
атмосферу інших країн. 

Професія, яка допомагає грамотно споживати алкогольні напої, 
розбиратися в еногастрономії та підбирати правильний посуд та інвентар в 
обслуговуванні споживачів називається сомельє. Професіонали у своїй справі 
стежать за процесом подачі відповідно алкоголю аж до залишення 
відвідувачем закладу. Вони грамотно консультують, знають особливості та 
історію напоїв, зокрема, вин, знають всі дрібниці алкогольного світу, 
починаючи з історії вина, закінчуючи різницею в діаметрі келихів. Сомельє 
повинен оцінювати платоспроможність гостя і вміти запропонувати 
найкращий продукт з будь-якого цінового сегменту.  

Перші ресторани запросили сомельє перед французькою революцією. 
Спочатку вони з’являлися в паризьких закладах і спілкуватися з цими 
професіоналами мало змогу лише заможне населення. Зараз професія 
розвивається, сомельє називають професією майбутнього, адже ресторани все 
більше звертаються за послугами спеціалістів, пропонуючи їм місце у 
власному штаті. Але сомельє у ресторані завжди є символом престижності і 
класовості закладу [3]. 

Основними обов’язками сомельє є обслуговування гостя на найвищому 
рівні, використовуючи всі можливості для поліпшення продажів алкоголю, що 
є наявним у закладі. Аналізом і підбором постачальників спиртних та 
тютюнових виробів у закладі також займається сомельє, постійно вивчаючи 
певний сегмент ринку. До обов’язків сомельє входить складання та 
оформлення винної та сигарної карти. Після вибору постачальників сомельє 
обов’язково виконує дегустацію даних товарів перед запуском їх в меню задля 
оцінки якості. Кваліфікований сомельє є відповідальним за перевірку 
наявності алкогольної продукції у закладі. Але найголовнішою місією 
залишається грамотне консультування споживачів закладу та надання їм 
достовірної інформації про напої та їх еногастрономічні поєднання [1]. 
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Важливими людськими якостями у даній професії є грамотна мова, 
вміння чітко та дохідливо пояснити гостеві всі нюанси смаку напою, сомельє 
повинен бути охайним, ввічливим, уважним та дотримуватись всіх внутрішніх 
розпорядків закладу. Невід’ємною вимогою до спеціаліста є наявність 
смакової і нюхової чутливості, а також відсутність алергій і непереносимості 
алкогольних напоїв.  

Щоб розвиватись професійно, потрібно весь час читати спеціалізовану 
літературу, статті, адже винний світ змінюється, з’являються нові сорти, нові 
регіони, де вирощують виноград. Потрібно відвідувати професійні дегустації, 
майстер-класи, семінари, щоб відкривати для себе нові вина, подорожувати і 
відвідувати виноробні регіони [2]. Сомельє повинен бути активним, брати 
участь у житті ресторану, виконувати необхідні доручення адміністратора, 
пов’язані з його функціональними обов’язками. Робітник має бути привітним 
і дружнім, адже іноді вино стає предметом деякої дискусії між професіоналом 
і гостем, від відношення і реакції сомельє залежить подальше замовлення і 
репутація ресторану. 

Також, потрібно зауважити, що існують не тільки сомельє алкогольних 
напоїв. На ринку з’являються нові професії, пов’язані з грамотним 
консультуванням людей. Аналогічними професіями до звичних винних 
сомельє є кавіст, тобто працюючий у винно-гастрономічному магазині. 
Сигарних фахівців називають сигарними сомельє, такі спеціалісти можуть 
досконально підібрати сигари до будь-якого алкоголю. Сирний, кавовий, 
чайний сомельє, всі ці професіонали допомагають людям влучно підібрати 
необхідний продукт, всі вони майстри у своїх нішах, вміють відрізняти 
найменші відтінки та присмаки. 

Підготовка професійних сомельє здійснюється на спеціальних курсах, 
найбільш престижні з них знаходяться на батьківщині професії – у Франції. 
Такі курси поєднують у собі великі теоретичні блоки, а також безліч 
дегустацій. Переваги надаються людям з вищою освітою, пов’язаною з 
харчовими технологіями або готельно-ресторанною справою, а також 
досвідом в обслуговуванні відвідувачів або виготовленні вин. 

Отже, робота сомельє дуже цікава та відповідальна, вона потребує багато 
знань та професійних навичок, а також відсутність поганих звичок, таких як 
паління, оскільки це порушує нюх, також не рекомендується вживати гостру 
їжу, аби не змінити смакову чутливість. Сомельє не лише допомагає обрати 
гостеві алкоголь, кваліфікований спеціаліст розкриває смак та аромат страв, 
які подаються у закладі, використовуючи алкогольні напої. Вино має 
поєднуватись з обраною стравою і гармонувати з нею. Культура відвідувача 
зростає, люди вже не бояться ставити запитання до винних консультантів, 
дізнаватись про невідомі особливості, смаки. 
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА: СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ 
ВИРІШЕННЯ 

 
Діяльність людства в цілому повністю залежить від вчинків та способу 

життя кожної людини окремо. Є очевидним, що наше існування не може 
пройти безслідно, тому на сьогодні ми вже маємо перелік глобальних проблем, 
які безумовно взаємопов’язані, взаємозумовлені, а їхній стан не може 
змінюватися незалежно одна від одної.  

Однією з проблем, стан якої викликає занепокоєння в урядів багатьох 
країн та громадських організацій, є перенаселення нашої планети. У жовтні 
2011 року населення Землі вперше за весь час стало більше за 7 млрд людей, 
далеко не всі були задоволені таким станом речей. Чим більше народжується 
людей, тим більше суспільство потребує ресурсів, яких і без того не 
вистачає[1]. 

Згідно з даними ООН, до 2100 року населення нашої планети буде 
становити вже 11 млрд. Багато демографів у всьому світі з цим не згодні. Вони 
сходяться на думці, що ріст населення досягне піку близько до середини 
ХХІ ст., а потім почнеться зворотний процес. В ООН з 1946 року існує відділ 
народонаселення, у ньому працюють демографи та статистики, які досить 
точно прогнозують дані по росту населення. Згідно з них, якщо населення до 
2100 року досягне 11,2 млрд людей, а потім кількість стабілізується та 
поступово буде падати, нічого страшного не відбудеться, харчів вистачить на 
всіх. Але, якщо цей коефіцієнт збільшиться хоча б на 0,5%, це приведе до 
катастрофи, адже 17 млрд людей, які все ще безперервно та безконтрольно 
розмножуються, не прогодує ніяка продовольча революція [1]. 

Якщо жінки почнуть народжувати менше, то до 2050 року населення 
сягне свого максимуму у 8,5 млрд, а потім почне скорочуватися. Рівень 
народжуваності знижується з 1970-х років, опустившись нижче 2,1 – 
коефіцієнт, при якому населення підтримується на приблизно однаковому 
рівні. Для підтримання чисельності населення коефіцієнт фертильності має 
бути не нижчим 2,1 [1]. 

Молоді європейські пари вивільнились від впливу старих традицій, 
сімейних та релігійних. Вони не народжують дітей не тільки тому, що дітей 
виховувати дорого та на це у них нема часу. Для них важлива повна свобода у 
цьому питанні, коли дітонародження в цілому залежить від їх бажання та не 
від чогось іншого [1]. 
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Вирішення проблеми з перенаселенням, фактично, може відбутися саме 
собою, але сподіватися на це було б дуже безвідповідальним. Тому 
демографічна політика країн має відповідати одному з можливих шляхів 
розвитку подій саме у межах їхньої держави: 1) політика обмеження росту 
населення; 2) підтримування існуючих темпів приросту населення; 3) політика 
стимулювання росту населення[2]. 

Наступна глобальна проблема є наслідком перенаселення нашої планети. 
Люди споживають та використовують багатства планети у власних цілях, що 
з часом привело до погіршення стану навколишнього середовища на усій 
Землі. Людство почало нищити середовище, у якому існує.  

Те, що ми зробили з навколишньою природою, по своїх масштабах 
катастрофічно. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів 
родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднена 
планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання – 
руйнується біосфера[3]. 

Нині, лише в результаті спалювання паливних ресурсів, в атмосферу 
планети щорічно потрапляє понад 22 млрд тон двоокису вуглецю. Щорічно 
світова промисловість скидає в річки понад 160 км3шкідливих стоків, щорічно 
в ґрунти людством вноситься 500 млн тон мінеральних добрив і близько 4 млн 
тон пестицидів, більша частина яких осідає в ґрунтах або виноситься 
поверхневими водами в річки, озера, моря та океани. За останні 45 років 
використання мінеральних добрив зросло в 43 рази, а отрутохімікатів – у 10 
разів [4]. 

Ще однією – не менш важливою ніж попередні проблеми, є проблема 
відходів. Збитки від них – це не лише величезні площі землі, зайняті 
звалищами, териконами, шлакосховищами та ін, а й смертельні дози різних 
токсикатів та дими й пилюка від них... Здавалося б, дрібниця – биті 
люмінісцентні лампи на звалищах. Але кожна така лампа містить 150 мг ртуті, 
що здатна отруїти близько 500 м3 повітря [4]. 

Глобальна катастрофа загрожує й Світовому океану менш ніж через сто 
років. Закислення океану являє собою процес зниження показника pH, 
викликаний попаданням в воду вуглекислого газу (CO₂) з атмосфери планети. 
На думку вчених, якщо люди не перестануть виробляти надмірну кількість 
CO₂ (при горінні вугілля, нафти, газу), через 80 років рівень pH у воді досягне 
показника в 7,8 (у порівнянні з 8,1 зараз) [5]. 

Але людство таки усвідомило токсичність свого існування, тому почало 
шукати можливості об’єднання своїх зусиль з метою подолання наслідків своєї 
ж діяльності.    

На сьогодні існує таке поняття, як міжнародно-правова охорона 
навколишнього середовища, тобто сукупність принципів і норм міжнародного 
права. Вони складають специфічну галузь цієї системи права та регулюють 
діяльність суб`єкту (в першу чергу держав) по попередженню обмежень та 
встановленню шкоди навколишньому середовищу від різноманітних джерел, 
а також по раціональному екологічно обумовленому використанню природних 
ресурсів. Останнє було проголошено як політична вимога у Стокгольмській 
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декларації ООН 1972 року [4].Розвиток міжнародного права навколишнього 
середовища відбувається в основному договірним шляхом. За даними 
Програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП), у теперішній час 
зареєстровано 152 багатосторонніх договори у цій області [4]. 

 Отже, глобальні проблеми, спричинені діяльністю людей, мають своє 
вирішення тільки у випадку, якщо кожна людина окремо буде брати 
відповідальність за спосіб свого життя та усвідомлено використовуватиме 
ресурси планети; якщо людство спиратиметься на принцип єдності у своїх діях 
та думатиме про майбутній перебіг подій, що невідривно пов'язаний з 
діяльністю сьогодні. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТАЙСЬКОЇ КУХНІ 

 
Національна кухня Таїланду має багатовікові традиції. Близькість моря і 

буйна тропічна рослинність дає змогу широко застосовувати морепродукти, 
овочі, фрукти, спеції. Унікальність страв, обумовлена теплим кліматом і 
культурою Таїланду.  

Тайська кухня походить з гірських поселень південного заходу Китаю 
(зараз провінції Гуансі і Гуйчжоу), які були батьківщиною тайських племен. 
Між VI і XIII ст. вони мігрували в південні землі, на території яких 
розташувалися Таїланд, Лаос і північна Бірма (Крім цього є тайські народності 
у В'єтнамі, такі як білі тайці і чорні тайці). На тайську кухню вплинули 
тропічні рослини, дичина, риба і спеції Південно-Східної Азії нарівні з 
впливом інших народів. Приміром, в XVII столітті португальці привезли 
солодощі до двору короля Нарая, а в XVIII столітті в палаці з'явилися 
індійський каррі і мусульманська кухня[1, с. 602]. 

Тайська кухня унікальна в світі. Вона поєднує в собі якість і логічність 
китайської і гостроту мексиканської. Розвиток тайської кухні відбувалося в 
першу чергу під впливом китайської та індійської. Гострі, з великою кількістю 
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спецій і неповторні сичуаньські соуси мають аналоги в тайській кухні. Це 
можливо тому, що батьківщиною тайців (предки тайців, лаосцев, шанців та 
інших сучасних народів, близьких до тайцам по мові) є південно-західні 
провінції Китаю. 

Таїланд ‒ це дивовижне поєднання старовинних традицій, святинь та 
найпередовіших технологій. Країна, яка безмежно поважає своє минуле, і, при 
цьому стрімко мчить у майбутнє, маючи в арсеналі унікальні природні дива та 
творчу спадщину[3, с. 502]. 

Головне правило і принцип тайської кухні – це досягнення балансу з п’яти 
смаків: гострого, солодкого, солоного, кислого і гіркого. Для цієї мети 
використовують різні інгредієнти: гострий смак – сушений або свіжий чилі 
перець; солодкий смак – ананаси, цукровий очерет, цукровий пальма; солоний 
смак – сіль; кислий смак – лимон, лайм. оцет, незрілий манго, “ма еук” – 
рослина з кислими плодами; гіркий смак – “ма ра” (гіркі огірки). 

Тайці використовують у своїй кухні всі види м'яса, у великій кількості 
рибу, а також безліч овочів і фруктів. Тайський народ високо цінує свої 
традиції і культуру. Вони пишаються своїми національними стравами. 

Одна з особливостей національної тайської кухні і один з головних 
принципів - це можливість самому комбінувати різні смаки та інгредієнти.  

Одна з найпопулярніших страв у ресторанних закладів у Таїланді є “Том 
Ям Кунг” – гострий і, в той же час, кисло-солодкий суп, з великою кількістю 
креветок, риби, морепродуктів, на основі курячого бульйону та “Сом Там” – 
салат з креветок або крабів, з додаванням арахісу, цукрової тростини, квасолі, 
папайї, соку тамаринду, помідор і рибного соусу. Цікавим ознакою тайської 
кухні є те, що рецепти страв не завжди бувають чіткими. Навіть професійні 
кухарі часто готують «на око». Головним секретом смачної страви тайці 
вважають ідеальний баланс між п'ятьма смаками: кислим, гірким, солоним, 
гострим і солодким[2, с. 248]. 

 Одним з основних продуктів є рис, це і гарнір і основне блюдо. 
Найчастіше тайці використовують довгозерний рис сорту "запашний". Родом 
з цієї країни і поширений в багатьох країнах запашний рис "Thai jasmine 
"(жасминовий тайський рис), який іноді називають" Thai fragrant "(тайське 
пахощі). Існують два основних сорти рису і способу його приготування. Білий 
розсипчастий рис довгозерний ("khao suay"), який особливо люблять в 
Центральному та Південному Таїланді, і клейкий короткий рис темного 
відтінку ("khao nieo"), якому віддають перевагу жителі північних і північно-
східних районів країни. 

Національна страва Таїланду є “Пад Тай»” – рисова локшина з 
обсмаженими креветками, горіхами, квасолею, часником, перцем, зеленою 
цибулею, тофу, соком лайма і рибним соусом та “Као На Фет»” – на тарілку з 
рисом кладуть добірні шматочки смаженої качки і поливають бульйоном з 
листям акації[4, с. 461]. 

Велику популярність придбав тайський вок - спеціальний посуд для 
смаження на відкритому вогні. Товсті стіни, спеціальна форма прискорюють 
процес приготування їжі в порівнянні з сковородою в рази. Не більше 5 хвилин 
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необхідно кухареві, щоб обсмажити овочі до стану готовності. Основний 
принцип готування - зберегти свіжість продуктів. Готувати тайці вважають за 
краще на відкритому вогні. Рідко коли приготування страви займає більше 
двадцяти хвилин[5, с. 1]. 

У тайців є приказка "Чилі - це Таїланд, Таїланд - це чилі ". Чилі - це суть 
тайської кухні. Знамениті своєю гостротою, чилі використовуються в каррі, 
супах і салатах, і часто подаються як акомпанемент до страв. Існує величезна 
кількість сортів свіжих чилі. Всі вони гострі і пряні, але відрізняються за 
формою, кольором і інтенсивності смаку [6, с. 4]. 

Дуже популярна зелена тайська паста каррі - суміш спецій середньої 
гостроти, що включає зелені чилі, лимонне сорго, коріандр, часник, листя і сік 
лайма. Особливо хороша в стравах з куркою або морепродуктами. А так само 
червона тайська паста каррі - гостра суміш традиційних тайських спецій, що 
включає чилі, червоні перці, лимонне сорго, часник, імбир і креветочні пасту. 

Отже, тайська кухня, безумовно, сформувалася під сильним впливом 
сусідніх країн - насамперед, Індії, Китаю, Камбоджі. Крім того, відоме вплив 
на неї справила європейська традиція. І все ж їй вдалося повною мірою 
зберегти національний колорит і неповторну індивідуальність. Відмінною 
особливістю тайської кухні є рясне використання прянощів і спецій, а також 
неодмінна присутність рису на столі. Їжа може бути особливо гострою, а може 
бути солодкою. Тайці у всі продукти додають різні спеції, вони вважають, що 
така їжа є найсмачнішим. Всі продукти повинні бути натуральними і 
мінімально оброблені. Їжу готують дуже швидко і з мінімальною кількістю 
жиру. На пару (додавши в киплячу воду прянощі), на грилі, дуже швидко 
варять або обсмажують на прокаленной великій сковороді дрібно нарізані 
овочі протягом декількох хвилин. При цьому продукти зберігають смак, 
форму, поживні речовини і вітаміни. 

Крім того, в рецептах тайської кухні звичні для нас молочні продукти 
замінюють коксове молоко і його похідні. Особливу увагу приділяють тайці 
соєвим бобам, які вживаються ними не тільки у вигляді соусу, але і у вигляді 
соєвої пасти і соєвого сиру. Яловичину тут готують вкрай рідко навіть у 
ресторанах, орієнтованих на європейську публіку - велика рогата худоба в 
Таїланді не розводять. 
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АЛКОГОЛІЗМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ В 
УКРАЇНІ 

 
Алкоголізм – цезахворювання, зумовлене систематичним вживанням 

спиртних напоїв, що згубно впливає на здоров’я, поведінку у побуті, 
працездатність населення, шкодить добробуту та руйнує моральні засади 
суспільства [1]. 

Відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, вимираючою 
вважається нація, яка вживає понад 8 л чистого спирту на душу населення на 
рік. Медичний журнал «TheLancet» опублікував результати 
наймасштабнішого вивчення наслідків споживання алкоголю, у яких 
дослідники доходять висновку, що урядам варто рекомендувати громадянам 
уникати спритних напоїв взагалі. Згідно з наведеною статистикою, у 2016 р. 
Україна була на четвертому місці за кількістю смертельних випадків, 
спричинених алкоголем серед жінок – 25 375 смертей, а серед чоловіків на 
шостому – 53 380 смертельних випадків[2].  

Про масштаби проблеми алкоголізації населення України свідчать: 
– смертність та зменшення тривалості життя. Алкоголь – другий після 

трудової міграції фактор катастрофічного спаду кількості населення України. 
Причини смерті від зловживання алкоголем полягають не тільки в численних 
фактах випадкових отруєнь. У більшості випадків смертність зумовлена 
нещасними випадками та насиллям, окрім цього – серцево-судинними, 
інфекційними, онкологічними та іншими захворюваннями, які розвинулися у 
зв’язку з алкоголізацією; 

– вбивство та самовбивство. За даними МВС України, більша половина 
вбивць – нетверезі в момент злочину. Такий стан виявляють і в 40% 
самовбивць; 

– розлучення та сирітство. Україна посідає одне із перших місць у світі за 
частотою розлучень і величиною контингенту залишених дітей. Кількість 
безпритульних дітей досягає критичної межі. Більшість «дітей вулиці» стають 
жертвами сексуального насильства та зараження венеричними хворобами, 
СНІДом, гепатитами. У значної частини вихованців дитячих будинків є ознаки 
алкогольного синдрому плода; 

– дорожньо-транспортні пригоди та злочинність. Близько 50 % 
смертельно травмованих у ДТП гинуть з підвищеним вмістом алкоголю в 
крові. Окрім цього, в стані алкогольного сп’яніння щорічно скоюють численні 
інші злочини: заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, зґвалтування, хуліганство, 
розбої, крадіжки автотранспорту тощо; 

– алкоголізація дітей. Нині в окремих регіонах країни понад 70 % 
підлітків вживають алкогольні напої. Вік залучення до спиртного знизився з 
17 до 14 років. Майже третина неповнолітніх в окремих областях України 
випивають щоденно. Раннє залучення молоді до алкогольної продукції в 
декілька разів збільшує ризик розвитку алкоголізму і насильницької смерті в 
майбутньому, руйнує професійну кар’єру. 
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Як же проходить боротьба з алкоголем в Україні? Чи приймають міри 
протидії що до даної статистики наші політики? Упродовж останніх років 
основними напрямами діяльності та механізми реалізації державної політики 
запобігання шкідливому вживанню алкоголю населенням України були: 

–діяльність служб охорони здоров’я.Службам охорони здоров’я належить 
центральна роль у протидії шкоді, заподіяній зловживанням алкоголем. 
Заклади охорони здоров’я повинні забезпечити якісну профілактику та 
результативне лікування порушень, викликаних вживанням алкоголю. Інша 
важлива роль спеціалістів з охорони здоров’я полягає в інформуванні 
суспільства про медичні і соціальні наслідки пияцтва, сприянні місцевим 
громадам в їх зусиллях щодо стримування алкоголізації. Медичні заходи 
повинні отримувати фінансування в обсягах, що відповідають масштабам 
алкогольних проблем; 

– контрзаходи щодо керування автотранспортом у стані сп’яніння.В 
Україні масштаби травматизму водіїв і пасажирів у результаті ДТП, а також 
ДТП з участю пішоходів у стані сп’яніння мають загрозливий характер. 
Стратегія зменшення шкоди в цьому напрямку повинна містити заходи щодо 
стримування від керування автомобілем у нетверезому стані та водночас 
створення більш безпечного середовища для водіїв з тим, щоб скоротити як 
ймовірність аварій, так і їх тяжкість; 

–обмеження продажів та доступності алкогольних напоїв.Доступністю 
вважається кількість алкоголю, яку пересічний мешканець країни може 
придбати відповідно до середньозваженого доходу. Рівень регулювання 
доступності алкогольних напоїв залежить від акцизної політики держави, 
місцевих обставин, у тому числі соціально-культурних і економічних умов. 
Доступність горілки в Україні є значно вищою щодо алкогольних напоїв з 
меншим вмістом алкоголю, порівняно з країнами Європейського Союзу. 
Наприклад, один градус алкоголю в пиві коштує споживачеві в 1,75 разу 
дорожче, ніж у горілці. Середнє співвідношення цін за пляшку горілки та пива 
в Європейському Союзі становить 1 до 9,7, в Україні це співвідношення — 1 
до 5,4. Надмірна доступність сприяє створенню умов для шкідливого і 
масового споживання алкоголю. Водночас, значні обмеження на доступність 
можуть спричинити виникнення паралельного незаконного ринку. В низці 
регіонів України неорганізовані ринки стають місцем збуту неофіційно 
виробленого алкоголю та фальсифікату; 

–цінова політика.Є два контингенти осіб, чутливих до зміни цін на напої. 
Це особи, які вживають алкоголь у великих кількостях, та молодь. У багатьох 
країнах цінову політику використовують для запобігання надмірному 
вживанню алкоголю та з метою скорочення вживання алкоголю 
неповнолітніми. Проте у низці регіонів України цінова політика 
ускладнюється існуванням значного незаконного ринку та неофіційним 
виробництвом самогону. Завдання цінової політики полягає в зміні структури 
споживання населенням алкогольної продукції за рахунок зменшення частки 
споживання міцних спиртних напоїв при одночасному зниженні загального 
рівня споживання чистого алкоголю в перерахунку на абсолютний спирт. 
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– протидія поширенню самогоноваріння та збуту фальсифікатів 
алкогольних напоїв.Вживання алкоголю, виготовленого незаконно, має 
додаткові негативні наслідки для здоров’я у зв’язку з високим вмістом етанолу 
та можливими токсичними домішками, такими як метанол, сивушні масла, 
речовини, що спричиняють забруднення, тощо. Окрім цього, подібна 
продукція практично не обкладається податками. 

–дії за місцем проживання.Надмірна алкоголізація населення дає поштовх 
і сприяє розвитку місцевих ініціатив у межах територіальних громад. Органи 
державної влади повинні надавати усіляку підтримку місцевим 
співтовариствам і розширювати їх права та можливості для використання 
надбаного досвіду стримування алкогольних тенденцій та закріплення 
позитивних зрушень у колективних формах поведінки співгромадян[3]. 

Великим внеском у боротьбу з алкоголізмом в Україні виявився закон, що 
дозволяє органам місцевого самоврядування забороняти продаж алкогольних 
напоїв у певний час. В основному йдеться про заборону продажу в нічний час. 
Як свідчить європейська практика подібних заборон, вона спричиняє суттєве 
скороченнякількості звернень до лікарні з діагнозом «алкогольне отруєння», а 
також з травмами, отриманими в нетверезому стані[4]. Крім обмеження 
продажу алкоголю для ефективної боротьби з алкогольною залежністю 
необхідно продовжувати підвищувати ціни на спиртне і штрафи за розпивання 
спиртних напоїв у громадських місцях, заборонити рекламу алкоголю, а також 
вести просвітницьку роботу про його шкоду. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЇ СОМЕЛЬЄ 
 
Однією із романтичних, але водночас серйозних та цікавих, однак 

нелегких професій є професія сомельє. Вона є офіційно зареєстрованою 
відносно недавно, але історія її виникнення зароджена ще давно.  

Здатність розпізнати десятки різноманітних ароматів напоїв, правильно 
запропонувати та скуштувати вино, розуміти різні сорти сиру та кави, знайти 
ідеальне поєднання напоїв із тисячами різних страв, щоб підкреслити настрій 
гостя, вік і достаток, відпрацьовується роками.  
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Потрібно мати великий багаж знань та практики, щоб бути 
висококваліфікованим знавцем у своїй справі. Перевагою професії сомельє є 
те, що вони за будь-яких умов мають змогу вивчати винну карту світу, брати 
участь у міжнародних конкурсах та дегустаціях.  

У загальному поняття «сомельє» звучить так: сомельє (фр. sommelier) – 
працівник ресторану, відповідальний за придбання, зберігання вин і 
представлення їх гостеві [1]. 

Навчання сомельє проводиться у спеціальних класах сомельє. Крім своїх 
теоретичних знань про вино та історію виноробства, майбутні сомельє 
навчаються розпізнавати аромат вина на основі інгредієнтів, поєднувати 
отримані результати.  Результат – професійний сомельє, який може визначити 
якість напою, сорт винограду, а іноді і вина регіону походження та їх вік. Нюх 
тренується за допомогою спеціальних наборів ароматів вина, які 
зустрічаються у поєднаннях. 

У світі існує декілька міжнародних організацій. Найбільшою вважається 
Трест по забезпеченню освіти в індустрії вина та міцних напоїв WSET (The 
Wine and Spirit Education Trust). Вона організовує інформаційні та розважальні 
курси, а також надає певну кваліфікацію по вину та міцних напоях для 
професіоналів та починаючих сомельє. Головний офіс WSET, який 
знаходиться в Лондоні, що включає 250 центрів, які розташовані у 35 країнах 
світу [2]. 

У Лондонському головному офісі розглядають п’ять рівнів навчання: 
- базовий; 
- середній; 
- професійний; 
- продвинутий; 
- один дипломний та останній – індивідуальний проект студента.  
Говорячи про можливості підвищення кваліфікації, слід зазначити, що 

поряд з офіційними освітніми програмами закладів ресторанного та 
готельного господарства існує цілий ряд курсів підвищення кваліфікації, на 
яких початківці і вже досвідчені сомельє можуть доповнити і поглибити свої 
знання. Наприклад, Канадська гільдія сомельє у співпраці з Кулінарним 
інститутом в Онтаріо організує програму навчання, в якій задіяні найвідоміші 
викладачі в країні. 

Професія сомельє є досить цікавою та різноманітною, однак більшість 
громадян не знають історії  її виникнення. Існує багато версій, де і при яких 
обставинах зародився цей професійний термін «сомельє». Однак, дві є 
найбільш розповсюдженими.  

За італійськими джерелами, у XVII столітті герцог П'ємонт видав указ про 
створення «Сомільєре ді Бокка е ді Корте». Тому сомельє не лише став 
дегустатором  у придворних, але і чиновником, що відповідав за вибір 
хорошого вина. В його обов’язки входило здійснювати дослідження кращої 
рецептури вина та якості, щоб уміло визначати порядок обслуговування [3]. 

За даними французьких джерел, походження слова «sommerier» походить 
з Провансу. Це поняття походить від іншого слова «bete de somme», що означає 



100 

«упакована тварина». Спочатку це був погонич в'ючих тварин. У цю ж епоху 
з’явилося ще одне слово «saumeliere», яке перекладалося як жінка погонича 
тварин. Починаючи з 1316 року, сомельє відповідав за збереження їжі, напоїв 
та посуду під час переїзду [3]. 

З часом роль сомельє підвищується до посадової особи при 
королівському дворі, яка не тільки несе відповідальність за вибір найкращих 
вин та продуктів харчування, а й за правильне зберігання вина та сервірування 
столу до 1690 року. 

Минуло багато часу, щоб остаточно затвердити кінцевий термін 
sommelier «сомельє», який сформувався в середині XIX століття, у Франції. 

Енергійний розвиток ресторанного бізнесу сприяє відкриттю великої 
кількості якісних ресторанів та готелів. У цей період у сомельє був дуже 
важливий момент. Вперше він відповідав за те, щоб займатися грамотною 
підготовкою і сервіровкою вина [3]. 

На жаль, для сомельє ХХ століття повне вершин процвітання та 
вимирання. Лише після закінчення війни Європі потрібно було знову 
відновити цю професію. 

У 1969 році з’явилася Французька міжнародна асоціація ASI Sommelier. 
Вона активно починає готувати та організовувати міжнародні змагання з 
сомельє та сприяти розвитку національних асоціацій у різних країнах. Завдяки 
цим подіям сомельє знайшов «друге дихання» і став більш популярним і навіть 
модним.  

Таким чином, ця професія є досить популярною. Вона вимагає таланту та 
навиків у осіб, які вирішили стати сомельє. Потрібно вміти розрізняти 
різноманітні аромати, поєднувати їх із стравами, відчувати смак та прянощі 
винних напоїв. 

Історія виникнення професії сомельє є багатогранною та цікавою, яка має 
деякі розбіжності у історичних версіях. Однак, це дає нам змогу розширити 
кругозір у цьому питанні та розпізнати все розмаїття особливостей сомельє. 
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Одним із найприбутковіших у світі бізнесів є ресторанний. Створення 

ефективного національного ресторану відіграє важливу роль у туристичній 
галузі за обсягом матеріальних та фінансових ресурсів, забезпеченості 
охорони праці, трудового потенціалу та загальних доходів у туристичному 
бізнесі.  
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Перспективними напрямками для розвитку економіки країни загалом є: 
- створити стабільну базу клієнтів; 
- пошук нових напрямків розвитку організації ресторанного бізнесу; 
- постійні зміни концепції закладів, з урахуванням динамічного ринку 

туристичних послуг в умовах політичної й економічної нестабільності. 
Важливе питання, яке стоїть перед керівництвом ресторанного 

господарства, є підбір персоналу. Для успішного функціонування закладу, 
варто не лише обґрунтовувати концепцію, встановити сучасне обладнання та 
оформити інтер'єр.  

Важливим фактором у цій галузі є людина з її вмінням і професійними 
навичками, хистом, емоціями, обізнана у ресторанній сфері – обслуговуючий 
персонал.  

Кожний заклад ресторану веде неабияку боротьбу за високо 
кваліфікованого працівника. Незважаючи на те, що на ринку праці бажаючих 
працювати  у ресторанному господарстві є багато, однак професіоналів тут 
одиниці. Головним завданням менеджера або керівника є проведення 
навчання і підготовка, а не пошук готових робітників. 

Проте слід враховувати, що сьогодні роботодавець вже не вважає великий 
перелік ресторанів у резюме свідченням значного досвіду, а швидше може 
зробити висновок про недостатню вірність своєму місцю роботи [1]. 

Безперечним є такий факт:  цілковите враження про заклад ресторанної 
індустрії створює весь персонал, залучений до обслуговування клієнтів, які 
відвідують даний заклад.  

Існує певна практика наймання та використання персоналу, що 
розмежовується на дві стратегії [2]: 

1. Перша стратегія – це концепція, яка заснована для постійного 
персоналу. Власники ресторанів, які дотримуються цієї стратегії, зроблять все 
можливе для закріплення персоналу у своєму закладі. Ставлення до наймання, 
навчання та управління кар’єрою співробітників у цьому випадку може бути 
охарактеризовано як довгострокове інвестування у своїх людей: 

- заснування персоналом специфічних, професійних навичок; 
- мотивація, яка дає поштовх до  кар'єрного росту. 
2. Друга стратегія – це підбір та використання персоналу,  заснованих на 

принципах концепції ротації кадрів. Основними ознаками якої є: 
- довготривалі випробувальні терміни; 
- мінімальна заробітна плата; 
- присутність штрафних санкцій; 
- постійна погроза звільнення. Результатом такого підходу до управління 

персоналом є відсутність у співробітників корпоративних цінностей, 
командного духу, їхнє байдуже ставлення до результатів своєї праці. 

У кожного закладу є своя внутрішня концепція, тому розуміння її самим 
персоналом - це важливе питання. Від співробітників все завжди передається 
гостям, вони повинні прагнути до того, щоб гості були задоволені, відвідуючи 



102 

ресторан вперше. Із цим першим приходом і відчуттям особливого 
позитивного настрою пов’язано те, чи будуть перші споживачі згодом 
постійними гостями, кому порекомендують ваш заклад [2].  

Перш ніж почати роботу, потрібно скликати всіх працівників та 
об’єднати, щоб у людей з’явився універсальний підприємницький дух. Маючи 
гарний настрій, люди в такій команді працюватимуть гармонійно і 
доброзичливо, долатимуть труднощі і проблем ставатиме менше. 

Персонал завжди має навчатись чомусь новому, підвищувати свої 
професіональні навички. Люди, які добре контактують із адміністрацією і 
прислухаються до їх зауважень, залишаються на своїй роботі тривалий час.  

Для того, щоб сформувати чудову команду у ресторані, доречно 
звернутись по допомогу до психологів, які сформулюють  завдання з 
корпоративним підходом до вимог формування команди працівників 
ресторанного закладу.  

Основними етапи формування команди за допомогою психолога є [2]: 
- підготовка грамотного тестування, щоб застрахувати себе від 

неправильного підбору кадрів; 
- відбір претендентів керівником закладу, відібраних за результатами 

тестування. 
Критеріями відбору є: як людина сприймає інформацію, здатність до 

навчання, вивчення нового та зовсім невідомого, здатність до 
запам’ятовування.  

У ресторанному бізнесі потрібно багато знати і багато запам’ятовувати, 
уміти виходити з різних ситуацій. Процедурою набору персоналу необхідно 
займатися до відкриття закладу. 

Найцінніше у галузі ресторанного господарства – це хороший 
сформований персонал. Звичайно, ігнорувати людей простіше, ніж приділяти 
їм увагу. Але важче вибудувати таку систему відносин, коли персонал свого 
керівника поважає і побоюється одночасно, коли всі розпорядження 
виконуються без обговорення. Домогтися цього реально, хоча й важко. Людям 
простіше і спокійніше перебувати в таких відносинах, коли все продумано, без 
проблем, коли слово керівника вирішальне і самим вигадувати нічого не треба. 

Таким чином, щоб підтримувати престиж ресторанного закладу, варто, 
щоб персонал закладу був кваліфікованим, знав тонкощі своєї роботи. Адже 
беззаперечне перше враження про ресторанний заклад створює саме персонал 
підприємства. Для формування команди у ресторані, варто, перш за все, 
зрозуміти психологію кожної людини, вибрати правильну тактику по відбору 
персоналу із залученням компетентних осіб.  
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ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились 

взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість 
впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала 
опановувати майже всі доступні, відновні і невідновні природні ресурси, але 
разом з тим забруднювати та руйнувати довкілля [1]. 

За даними ООН, нині у містах більшості розвинених країн мешкає 75-80 
% загальної кількості населення. У світі є вже понад 160 міст з мільйонним 
населенням, які негативно впливають на довкілля в радіусі багатьох десятків 
кілометрів: атмосферне повітря забруднюється великою кількістю пилу, газів; 
ґрунти і природні води – мільйонами тонн стічних вод, побутових та 
промислових відходів; виводяться із землекористування тисячі гектарів 
родючих земель, лісів під забудову житловими масивами, промисловими 
комплексами, аеропортами. Відбувається безупинна концентрація людей в 
містах, з'являються і розростаються багатомільйонні міста – мегаполіси, а 
водночас виникають серйозні проблеми в системі «людина – жива природа». 

Мегаполіси споживають велику кількість води, одночасно забруднюючи 
її. Жителі великих міст уже давно п’ють воду набагато гіршої якості, ніж у 
селах. Якість води у містах часто не відповідає санітарним нормам через 
невідповідність діючих водогонів і станцій очищення води сучасним 
санітарним вимогам, брак коштів на впровадження передових технологій та 
нарощування потужностей існуючого обладнання. 

Деградоване штучне міське середовище має комплексну шкідливу дію на 
здоров’я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря, дефіциту 
сонячного проміння, води, а також стресових факторів, зумовлених 
напруженим ритмом життя, нестачею зелених насаджень, впливом 
електромагнітних теплових та іонізуючих випромінювань. 

У результаті господарської діяльності людини інтенсивно 
використовуються природні ресурси з великою кількістю хімічних елементів. 
За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, людство використовує 
до 500 тис. хімічних сполук, з них близько 40 тис. мають шкідливий вплив на 
природне середовище, а 12 тис. сполук є токсичними для людини [2]. 

Глобальною є проблема відходів. З розвитком науково-технічного 
прогресу збільшується втручання людини в природу і забруднення 
навколишнього середовища. Хоча, здавалося б, чим більше розвинуте 
суспільство, тим менше воно мало би залишати після себе бруду. Проте, на 
практиці ми спостерігаємо, що чим більш «цивілізованою» стає країна, тим 
більше ресурсів вона споживає і тим більше відходів починає виробляти. 

Відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у 
процесі людської життєдіяльності і не мають подальшого використання та 
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яких їх власник позбувається або повинен позбутися шляхом утилізації чи 
видалення. Це визначення є дуже відносним, тому що одна і та ж річ може бути 
для когось сміттям, а для когось потрібною річчю, яку можна використати. 

У широкому розумінні відходи – це все те, що людина викидає на планету 
в результаті господарювання, одержання енергії та всієї життєдіяльності. Це 
вихлопні гази автомобілів, нечистоти промисловості і сільського 
господарства, побуту, дим та гази з труб. Лише вуглекислого газу в атмосферу 
щоденно викидається 5 млрд т – по тонні на кожну людину. До відходів слід 
віднести і нафтові плями, згубні для життя океанів. На кожен квадратний 
кілометр океанської площі припадає 17 т різних відходів суші. Відходами є й 
важкі метали та отруйні речовини, які насичують грунт, повітря, воду і 
харчопродукти. Відходи – це і паливо атомних електростанцій, надійно 
захороняти які поки що не навчились (а єдиний на території колишнього 
Союзу могильник радіоактивних відходів з атомних електростанцій в 
Краснодарському краї відмовився приймати відходи 5 України). 

Відходи – це пластики, що не розкладаються в землі (в воді їх ковтають 
морські тварини і від цього гинуть). Відходи – це хімікати, що витікають із 
звалищ в ґрунтові води. Велика тваринницька ферма отруює воду в річці 
приблизно так само, як місто із 100-тисячним населенням. Відходи – це і 
просто побутове сміття. Кожен з нас майже щодня утворює тверді побутові 
відходи і збільшує кількість сміття на планеті [3]. 

Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм: 
-зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування лісів, 

меліорація, створення штучних водойм та інші зміни режиму поверхневих вод 
тощо), 

-зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її складають 
(добування корисних копалин, створення відвалів, викиди різних речовин у 
атмосферу та водойми), 

-зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів 
земної кулі і всієї планети, 

-зміни, які вносяться у біоту (сукупність живих організмів) внаслідок 
знищення деяких видів, руйнування їх природних місць існування, створення 
нових порід тварин та сортів рослин, переміщення їх на нові місця існування 
тощо. 

Забруднення довкілля в Україні набуло загрозливих масштабів. 
Актуальним є його охорона, під якою розуміють систему заходів, спрямованих 
на збереження і контрольовані зміни природи, її ресурсів, раціональне їх 
використання. 

У 2018 році обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел забруднення на Прикарпаті склали 221,4 тис. т, що на 
11,6% більше порівняно з 2017. 

Крім того, у повітряний басейн надійшло 13,8 млн. т діоксиду вуглецю 
(на 15% більше, ніж у 2017 році) – основного парникового газу, який впливає 
на зміну клімату. Частка області у загальнодержавному обсязі викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
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забруднення у 2018 році склала 8,8% (у 2017 році – 7,7%), діоксиду вуглецю – 
10,9% (9,6%). У розрахунку на квадратний кілометр території викинуто 15,9 т 
забруднюючих речовин, на одну особу населення – 161 кг (у 2017 році –            
14,2 т і 143,8 кг відповідно). 

У 2018 році у структурі викидів забруднюючих речовин переважав 
діоксид та інші сполуки сірки – 145,1 тис. т (65,5%); речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок було викинуто 41,9 тис. т (18,9%), сполук 
азоту – 17,6 тис. т (8%), метану – 8 тис. т (3,6%), неметанових летких 
органічних сполук – 5,2 тис. т (2,3%), оксиду вуглецю – 3,5 тис. т (1,6%), інших 
речовин – 0,1 тис. (0,1%) [4]. 

Основними забруднювачами повітря традиційно залишаються 
підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря. 
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МОЛЕКУЛЯРНА КУХНЯ – СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ЇЖІ 
 
Уведення молекулярних технологій у виробництві кулінарних виробів є 

важливим етапом інноваційного розвитку харчової промисловості, адже 
завдяки цьому нововведенню можна додати вишуканості страв. 

Здавалося, що ресторанна індустрія досягла найвижчого рівня і 
придумати щось ще краще неможливо, проте гастрономія продовжує 
змінюватися. На заміну стилю ф’южн приходить молекулярна кухня, яка 
повністю змінює уявлення про кулінарію[2]. 

Термін «молекулярна гастрономія» був введений в ужиток в 1988 році 
фізиком з Оксфордського університету Ніколасом Курті і французьким 
хіміком Національного інституту сільськогосподарських досліджень Ерве 
Тисом.  Вони здійснили переворот у філософії їжі, придумавши нову 
технологію обробки знайомих усім продуктів [3]. 
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Молекулярна гастрономія – напрям досліджень, який пов’язаний з 
фізико-хімічними процесами, які відбуваються під час приготування та 
створення страв з незвичайними поєднаннями і властивостями компонентів.  
Головною метою молекулярної гастрономії, є комбіноване поєднання, 
харчових продуктів, різних за типом на своєму молекулярному рівні, за 
сукупністю амінокислот і хімічних сполук [1]. 

Основні «риси» молекулярної гастрономії: 
– незвичайні способи подачі ароматизованих інгредієнтів, наприклад, 

«еспуми» (піни) та драглеутворюючі розчини, що мають інтенсивний смак та 
аромат; 

– креативність поєднання харчових продуктів: ікра з шоколадом та гостре 
морозиво, сардини на тості із фруктового морозива тощо. 

Після вивчення метаморфоз, що відбуваються з харчовими продуктами, 
наступні кроки молекулярної кулінарії: поліпшення традиційних страв; 
винахід нових страв на основі звичайних інгредієнтів; винахід нових продуктів 
(добавок) та експериментування з комбінуванням смаків. 

Однак, слід розрізняти молекулярну кулінарію й індустрію фаст-фуду. 
Картопляні чіпси, цукерки та напої з безліччю смаків – це досягнення хімічної 
промисловості. У молекулярній кулінарії використовують тільки натуральні 
інгредієнти. Тому страви молекулярної кухні збалансовані і корисні. 

Кухар, який готує «молекулярні страви», використовує безліч 
інструментів і приладів, які розігрівають, охолоджують, змішують, 
подрібнюють, вимірюють масу, температуру і кислотно-лужний баланс, 
фільтрують, створюють вакуум і нагнітають тиск. 

Поширені прийоми молекулярної кухні: 
 Емульсіфікація – створення повітряних пінок з соку або з будь-якого 

напою і багатьох інших продуктів. При їх заморожуванні виходять об'ємні 
їстівні "скульптури". 

 Сферифікація і желефікація – схожі за своєю суттю техніки виконують  
перетворення продуктів в гель за допомогою желатину і альгінату натрію - 
стабілізатора, що  підвищує в'язкість продуктів, одержуваного з водоростей 
ламінарій. За допомогою цього  прийому створюють різноманітні і 
неперевершені шедеври – спагеті з фруктів, їстівні сфери з кави, ікра з 
малиновим варенням.  

 Вакуумна технологія – продукти запаковуються у вакуумний пакет, а 
потім піддаються тривалій низькотемпературної обробки, в результаті чого 
досягається особлива м'якість м'яса, соковитість риби, хрусткість овочів і 
ніжність фруктів.  

 Низькотемпературний метод –екстремально низькі температури, які 
досягаються за допомогою рідкого азоту і сухого льоду, застосовуються при 
приготуванні морозива, мусів і схожих десертів [4]. Сухий лід – заморожений 
вуглекислий газ. Під час нагрівання лід перетворюється у газоподібний стан, 
що забезпечує відвідувачам аромат теплої та запашної страви. Якщо блок 
сухого льоду полити, спеціально приготованою ароматичною субстанцією, 
змішаної з водою, то можна повністю змінити смак і аромат страви. Такий 
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процес не залишить байдужим жодного відвідувача. Рідкий азот – миттєва 
заморозка страв. Його власна температура  196 °C. Таке замороження зберігає 
всі корисні властивості продуктів, колір і натуральний смак [1]. 

 Трансглутаміназація – використаннятрансглутамінази. 
Трансглутаміназа в молекулярної кухні дозволяє «склеювати» м'язові 

тканини – тобто, сполучати в одну масу шматки м'яса або риби. Хоча, назва 
може викликати недовіру, та трансглутаміназа зовсім нешкідлива. Це  лише 
каталізатор, який не бере участі в самому процесі приготування. Її отримують 
в наслідок ферментації живих клітин [2]. 

На перший погляд, може здатися, що молекулярна кухня – це суттєва 
шкідлива хімія. Проте це зовсім не так. Речовини, що використовуються для 
приготування молекулярної їжі, - це цілком природні хімічні сполуки і 
натуральні інгредієнти. Наприклад: 

Хлорид кальцію (добавка Е509) відноситься до розряду природних 
емульгаторів, і також є лікарською речовиною, що заповнює нестачу солі в 
організмі. Хлорид кальцію виводить токсини з організму, полегшує запальні і 
алергічні реакції. 

Альгінат натрію – речовина, відома як харчова добавка Е401. Він відіграє 
роль стабілізатора, що зберігає консистенцію продуктів і підвищує їх 
в'язкість.Отримати цю речовину можна з морських водоростей. 

Лецитин –паливо для нашого організму. Основа лецитину – фосфоліпіди, 
будівельний матеріал для мембран і клітин [1]. 

Розвиток молекулярної кухні в Україні бере свій початок з 2011–2012рр.  
Багато, хто про неї чув, але мало хто знав, що воно таке.  

Молекулярна гастрономія розвивається дуже повільно. Закладів, які 
можуть запропонувати таку високу кухню, можна порахувати на одній долоні. 
Можливо з часом все більше і більше людей почнуть розуміти таке мистецтво 
страв, та зараз наразі молекулярна кухня зрозуміла лише гурманам. Багато, хто 
вважає, що це суттєва хімія, а хтось, що це безглуздо використанні кошти.  

Отже, молекулярна гастрономія – відкриття ресторанного бізнесу, яке 
тільки починає проникати у високу кухню. Їжа – це тренд. Молекулярна кухня 
–  презентація страв та напоїв з нової нетрадиційної сторони. Поки її можуть 
розуміти не всі, проте з часом ця кухня стане невідмінною частиною 
кулінарного світу.   
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЇ СОМЕЛЬЄ 
 

Жорж Пертюізе – відомий знавець вин і президент французького Союзу 
Сомельє, колись визначив сомельє як людину, до обов’язків якого входить 
подача напоїв у закладі, консультація на рахунок вибору вин, сервірування 
столу, подача вин клієнтові на весь час перебування його у ресторані. 
Визначення виявилося настільки коротким і одночасно ємним, що ним почали 
користуватися у всіх країнах. 

Безліч версій виникнення професії сомельє у вигляді цікавих історій 
розійшлися по всьому світу, але тільки дві з них схожі на правду. 

Перша версія має італійське походження. У XVII ст. герцог з П’ємонту 
видав указ, у якому зазначалась посада «Cомільєре». Це означало, що 
«sommelier» з лав придворних дегустаторів піднявся на ранг вище і став 
відповідати за вибір добірних напоїв. До його обов’язків належало вивчення і 
оцінка якості вин, черговість подачі їх на стіл під час сервіровки. 

Згідно з другою, французькою версією, батьківщиною слова «sommelier» 
є Прованс. «Bete de somme» в перекладі з французької мови – це «в’ючна 
тварина». Тоді ж з'явилося слово «saumeliere», яким називали жінку погонича 
цих в'ючних тварин. З 1316 року сомельє під час переїздів повинен був 
відповідати за напої, вина, продукти харчування, столові прибори. Через 
якийсь час він стає посадовою особою при королі, а коло його обов'язків 
розширюється: він стежить за селекцією вин, якістю продуктів харчування, 
правильним зберіганням та сервіруванням столу [1]. 

У Франції приблизно до середини XIX ст. остаточно стабілізувалось 
значення професійного терміна «сомельє». Це час відомий розквітом 
ресторанного і готельного бізнесу. По всій країні відкривалися заклади, відомі 
неперевершеним рівнем обслуговування та вишуканими прийомами. У зв’язку 
зі змінами зазнало деяких корегувань і положення сомельє. Раніше він був 
зобов'язаний лише подавати вино, зараз же повинен грамотно сервірувати стіл 
і мати достатні знання про напої. 

XX століття – бурхлива епоха, час революцій і війн. У цей час професія 
знавця вин відчувала то злети, то падіння. Чергове відродження вона отримала 
лише після закінчення війни в Європі. У мирний час ресторанний бізнес 
розвивається, і кожен респектабельний ресторан не представляє своє 
існування без сомельє. 

У Франції у 1969 році створюють міжнародну асоціацію сомельє, 
скорочено ASI. Вона готує і проводить міжнародні конгреси, конкурси. Під її 
керівництвом у різних країнах з'являються свої національні асоціації. Завдяки 
її активному руху професія сомельє стала відомою і модною у всьому світі             
[2, c. 38]. 
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Залежно від теоретичної і практичної підготовки, сомельє може займати 
такі посади: 

-су-сомельє – при наявності сертифікатів, дипломів про закінчення курсів, 
стажування в ресторанах; 

-сомельє – при проходженні спеціальної профпідготовки і досвіду роботи; 
-шеф-сомельє – при наявності високого ступеня профпідготовки і 

значного досвіду роботи. 
Посада передбачає повну відповідальність за цілісність матеріальних 

цінностей. 
Посадова інструкція сомельє враховує певну кількість обов’язків 

слідуючи: 
-правилам внутрішнього режиму закладу; 
-положенням трудового законодавства країни; 
-правилам робочого розпорядку; 
-правилам і нормам торгівлі (включаючи роботу з касою); 
-розпорядженням, наказам керівної особи [2, c. 39]. 
Професія знавця вин накладає на людину ряд зобов’язань, які він чітко 

повинен виконувати. Першочергово – це дисципліна, дотримання норм і 
правил внутрішнього розпорядку ресторану. Зовнішній вигляд повинен 
відповідати концепції закладу, як правило, це використання форменого одягу. 
Акуратність, охайність, ввічливість і увага до відвідувачів також є 
необхідними якостями при роботі з клієнтами. 

До обов’язків професійного сомельє входить: 
-взаємодія з постачальниками, що полягає у вивченні асортименту 

спиртних напоїв, вин, тютюнової продукції для подальшого вибору і закупівлі 
товару; 

-грамотне зберігання алкогольних напоїв у винному погребі; 
-складання карт – сигарної і винної; 
-глибокі знання асортименту вин і страв подаються з докладною 

інформацією про кожну позицію, вміння поєднувати певні страви з 
алкогольною продукцією та давати рекомендації клієнтам з цього питання; 

-проведення дегустації зразків страв і напоїв з метою визначення якості; 
-професійне обслуговування клієнтів з використанням аксесуарів і 

прийомів збільшення продажів; 
-проведення регулярного навчання серед персоналу ресторану; 
-суворе дотримання касової дисципліни, вміння проводити розрахунки з 

клієнтами і працювати на касовому апараті відповідно інструкції; ведення 
бухгалтерської звітності; 

-знання основ товарознавства; 
-знання сортів вин, маркування та видів продукції, у тому числі імпортної 

– з товарознавчою характеристикою; 
-володіти інформацією щодо наявності алкогольної продукції на складі і 

в залі [3]. 
До всього іншого, сомельє зобов'язаний стежити за дотриманням 

санітарних норм, пов'язаних з чистотою в залі, в кухонних і службових 
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приміщеннях. Торгове обладнання та робочий інвентар повинні завжди бути 
справні і мати належний вигляд. 

Необхідна умова – регулярні медичні огляди з наданням довідки про стан 
здоров’я адміністрації установи. 

Отже, професія сомельє з початку становлення зазнала багато змін. Це 
одна із професій, яка безупинно розвивається. Вона потребує знань та вмінь 
щодо еногастрономічних поєднань, обслуговування клієнтів. Кваліфікований 
спеціаліст у цій сфері є не тільки знавцем в області алкогольних напоїв, але й 
в певній мірі виступає психологом та істориком. 
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ДИНАМІЧНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 
Готелі завжди пропонували диференційовані тарифи різним категоріям 

клієнтів, однак останнім часом все більшої популярності набувають динамічні 
ціни, активно замінюючи не тільки звичні контракти, але і повністю уявлення 
про бронювання готельних номерів. 

Дискусії про доцільність застосування динамічних тарифів в сфері 
гостинності стають все більш напруженими. Незважаючи на те, що динамічні 
ціни в туризмі вже давно не новина і використовуються найбільшими 
туроператорами протягом декількох років [1], застосування подібної практики 
готелямивикликає неоднозначну реакцію, як у клієнтів, так і у професіоналів. 

Туристичний ринок, де динамічні пакети стали застосовувати лише кілька 
років тому, до цих пір вражають численні проблеми, пов’язані з продажем 
подібних турів [2]. Однак до сьогодні це стосувалося тільки способу 
регулювання туроператорами вартості всього пакету, тобто авіаквитка та 
проживання в готелі. 

Великі готельні мережі використовують найкращі доступні тарифи 
(bestavailablerates, BAR), що варіюються в залежності від попиту. Таким 
чином, готелі піднімають тарифи під час періодів високого попиту (конгреси, 
фестивалі, святкові дати та ін.) і знижують їх під час падінняпопиту [3, 4]. 

Існуєкілька стратегій для динамічноїтарифікації, які використовуються 
найчастіше: 
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I. Стратегія підвищення. Готельєривстановлюють низькі ціни, а в міру 
збільшення кількості резервацій, вартість зростає. 

II. V-образна стратегія. Початкова вартість встановлюєтьсяна 
максимально низькому рівні для формування ранніх бронювань 
(earlybirdoffer), підвищується в середині періоду зарахунок стійкого попиту і 
знову знижується напередодні дня заїзду (last-minuteoffer) для досягнення 
повної завантаженості готелю. 

III. Стратегія зниження. Ця практика також називається «скиданням 
тарифу» і зазвичай відбувається, коли готель, переоцінивши попит, змушений 
різко знижувати ціну для покриттявитрат і залучення найбільшої кількості 
резервацій за найменшою вартістю [4]. 

Основними інструментами впровадження динамічних цін є: 
1. Сучасна система управління номерним фондом 

(Propertymanagementsystem) з централізованим ціноутворенням, заснованим 
на BAR. 

2. Система управління каналами продажів (Channelmanager), яка буде 
оновлювати тарифи на онлайн-платформах в реальному часі. 

3. Додаток для управління доходами останнього покоління, здатний 
визначати оптимальні тарифи в залежності від попиту, точного прогнозування, 
моніторингу цін конкурентів щодня. 

Перераховані вище системи є повноцінними інструментами бізнес 
аналітики, поєднуючи все докладні дані про готелі та конкурентоспроможні 
дані з розширеною аналітикою для пояснення і оцінки минулої тамайбутньої 
ефективності готелю, надання рекомендованих дій і оптимізації прийняття 
рішень. 

Динамічне ціноутворення вимагаєвід менеджменту готелю знання 
основнихринків і чіткого розуміння потреб ключових сегментів. Незважаючи 
на те, що системи за допомогою алгоритмів автоматичноаналізують безліч 
факторів і розраховують рекомендовану вартість,менеджер повинен знати, які 
аспекти необхідно стимулювати в конкретний період,а які є другорядними. 
Іншими словами, динамічні тарифи не замінюють традиційний ревеню 
менеджмент, а лише являються одним із способів встановлення цін. 

До переваг динамічної тарифікації можна віднести: 
– гнучкість ціноутворення, якадозволяє готелю швидко реагувати намінливі 

ринкові умови і коливання попиту; 
– клієнтоорієнтованість, якісно новий підхід, що дозволяє оптимізувати 

прибуток протягом усього року.Гість, що забронювала свій номерзавчасно 
по динамічному тарифу, має можливість заощадити до 30%від кінцевої 
вартості. 
До недоліків динамічної тарифікації можемо віднести можливість втрати 

клієнта, який знаючи, що платить вищу суму, ніж інші, може зажадати 
поверненнякоштів або, дізнавшись про раптове підвищення тарифу, 
відмовитисявід бронювання. 

В існуючому бізнес-середовищі, яке є надзвичайно мінливим, стає 
очевидним неминучість впровадженнядинамічної тарифікації для підвищення 
власної конкурентоспроможності готелю, яка є такою необхідною в сучасній 
парадигмі гостинності. 
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ТУРИЗМ ЯК ПОТУЖНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ  
СТРУКТУРИ 

 
«Туризм», слово яке навіює приємні спогади, асоціюється з відпочинком 

з горами і морем , проте мало хто дійсно оцінює цю сферу, як економічну 
вигідну. Що взагалі являє собою ця галузь і як вона виникла? Сам термін 
туризм з'явився у Франції у XVIII ст. Дослівно, у перекладі з французької мови 
означає: мандрівка заради задоволення. Відповідно, турист – це людина, яка 
мандрує.  

Однак, вся ця цікава історія починається не з XVIII ст., а з наших предків. 
Всім відомо, що вони були кочівниками і не вели осілий спосіб життя, отже, 
коли закінчувались ресурси – повинні були освоювати нові території. Окрім 
цього, ще звичайна людська цікавість спонукала їх до пізнання навколишнього 
світу. Зрозуміло, що це був початковий етап зародження туризму, адже наразі 
це виглядає зовсім по-іншому. Ця сфера почала існувати завдяки розвитку 
суспільства, появи товарно-грошових відносин, розподілу праці та ін. Першу 
туристичну подорож здійснив баптиський проповідник Томас Кук.[1, с.5]. 

Проте, це все давно в минулому, адже метою цього дослідження довести 
що  туризм являється однією з найбільш швидко зростаючих галузей 
економіки.  Зокрема, для багатьох країн туризм розглядається як головний 
інструмент регіонального розвитку, оскільки він стимулює нову економічну 
діяльність.  Туризм може мати позитивний вплив на зайнятість населення, на 
валовий дохід і виробництво, алевін може також мати негативний –особливо 
на навколишнє середовище. Незаплановане та неконтрольоване зростання 
туризму може завдати шкоди навколишньому середовищу, що може призвести 
до погіршення темпів його зростання.  Навколишнє середовище, будучи 
основним джерелом туристичного продукту, повинно бути захищене для 
подальшого зростання туризму та економічного розвитку в майбутньому[3]. 
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За оцінкою Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), внесок 
туризму до світового валового внутрішнього продукту з урахуванням 
непрямого ефекту становить 10 відсотків. Загальна кількість робочих місць, 
що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму, становить 11 
відсотків. У 2019 році частка міжнародних туристичних прибуттів 
збільшилася на 4,4 відсотка і становила 1184 млн. туристів.[2]  

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на 
наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний 
туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в 
тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Самецей фактор повинен стати 
головним у формуванні нового державного підходудо туризму як тієїгалузі, 
пріоритетнийрозвитокякоїможе позитивно вплинути на економічнийі 
соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд 
важливихгалузейекономіки, сприятизміцненню нового позитивного 
іміджуУкраїни на світовійарені[1, с.106]. 

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року обіцяє нам:  
 створення конкурентоспроможного національного туристичного 

продукту; 
 ефективного і комплексного використання наявного туристичного та 

курортно-рекреаційного потенціалу;  
 забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів та 

багато іншого[2]. 
Алечиможливоце все без ресурсів? Я вважаю, що одне із ключових 

питань це збереження культурної спадщини задля цього потрібна взаємодія 
культури і туризму, якщо говорити по-іншому то співпраця місцевої влади з 
реальним бізнесом.В результаті відвідувач буде задоволений, адже музеї, 
театри та ін. є важливим фактором залучення туристів, окрім цього клієнт 
отримує транспорт і громадське харчування, готелі, місцева промисловість та 
ін. Звісно це  має підтримуватись виділенням державних коштів на 
реставрацію. 

Перспективний розвиток туризму в Україні суттєво вплине на зайнятість 
населення.Поступове збільшення кількості працюючих, забезпечення більш 
високого доходу на кожного члена сім'ї, підвищення тривалості оплачуваної 
відпустки та гнучкість робочого часу поступово розширять такі сегменти 
туристичного ринку, як поїздки з метою відпочинку і в період відпусток, 
відвідування тематичних парків і культурних заходів, здійснення ділових 
поїздок, короткочасних подорожей і маршрутів вихідного дня тощо[3]. 

Отже,весь світ давно зрозумів значення туризму в економічній структурі, 
а ми нарешті почали до цього крокувати. Україна достатньо забезпечена 
ресурсами аби здійснювати туристичну діяльність, все що потрібно це 
підтримка влади, для реставрації культурних пам’ятокта виконання стратегії 
на період до 2026.  Якщо наша країна буде рухатись у цьому ж напрямку 
з’являться нові робочі місця, окрім цього, сусідні країни забезпечуватимуть 
потужні потоки одноденних відвідувачів, зокрема транзитних, чисельність 
яких щорічно збільшуватиметься. Також цей шлях забезпечить розвиток 
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освіти, а зростання рівня освіти збільшує потяг людини до знань, 
зацікавленість іншою культурою,викликає бажання подорожувати і 
отримувати нові враження. Таким чином можна зробити висновок , що туризм 
пов'язаний із багатьма сферами, тому розвиваючи цю сферу ми розвинемо 
близько двадцяти інших. 
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ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ 

 
Серед потенційно-небезпечних виробництв особливе місце займають 

радіаційно-небезпечні об’єкти (РНО). До типових РНО відносяться: атомні 
електростанції (АЕС); підприємства з виготовлення ядерного палива, з 
переробки відпрацьованого ядерного палива і захоронення радіоактивних 
відходів; науково-дослідницькі та проектні організації, які працюють з 
ядерними реакторами; ядерні енергетичні установки на об’єктах транспорту. 

Слід відзначити, що радіаційні аварії – це аварії з викидом (виходом) 
радіоактивних речовин (радіонуклідів) або іонізуючих випромінювань за 
межі, непередбачені проектом для нормальної експлуатації радіаційно-
небезпечних об’єктів, в кількостях більше встановлених меж їх безпечної 
експлуатації. 

Радіаційні аварії на РНО можуть бути двох видів: коли викид 
радіонуклідів у навколишнє середовище відбувається внаслідок аварії або 
теплового вибуху та зруйнування РНО; коли аварія відбувається внаслідок 
вибухової ядерної реакції. В цьому випадку зараження навколишнього 
середовища буде таким, як при наземному ядерному вибуху. 

Найнебезпечнішими зі всіх аварій на РНО є аварії на АЕС. Характер і 
масштаби радіоактивного забруднення місцевості при аварії на АЕС залежать 
від характеру вибуху (тепловий чи ядерний), типу реактора, ступеня його 
зруйнування, метеоумов і рельєфу місцевості. В ядерних реакторах на 
теплових нейтронах як паливо використовується слабо збагачений природний 
уран-235. Такі реактори поділяються на: водо-водяні енергетичні реактори 
(ВВЕР-600, ВВЕР-1000), в яких вода є одночасно і теплоносієм, і 
сповільнювачем та реактори великої потужності канальні (РБМК-1000, РБМК-
1500), в яких графіт використовується як сповільнювач, а вода – теплоносій, 
циркулює по каналах, які проходять через активну зону. 
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Для характеристики радіоактивного забруднення застосовують ступінь 
(щільність) забруднення, який характеризується поверхневою щільністю 
зараження радіонуклідами і вимірюється активністю радіонукліда на одиницю 
площі (об’єму). Основною дозиметричною величиною, за допомогою якої 
оцінюється дія радіації є доза випромінювання – кількість енергії, яка 
поглинута одиницею маси опроміненого середовища. 

Місцевість, що забруднюється внаслідок радіаційної аварії, за щільністю 
забруднення радіонуклідами умовно поділяють на зони: зону відчуження, зону 
безумовного (обов’язкового) відселення, зону гарантованого (добровільного) 
відселення і зону підвищеного радіоекологічного контролю [1]. 

Під радіаційною обстановкою розуміють масштаби і ступінь зараження 
місцевості, які впливають на бойові дії та боєздатність військ, роботу 
промислових об’єктів та життєдіяльність населення. Під оцінкою радіаційної 
обстановки розуміють вирішення основних задач з різних варіантів дії у зонах 
зараження, аналіз отриманих результатів та вибір найкращих варіантів, при 
яких забезпечуються найменші радіаційні ураження. 

Оцінка радіаційної обстановки здійснюється двома методами: метод 
прогнозування та проведення радіаційної розвідки. Вихідними даними для 
виявлення радіаційної обстановки є: координати центру (епіцентру) вибуху; 
потужність, вид та час вибуху; напрямок та швидкість середнього вітру; 
положення підрозділів на місцевості, ступінь їх захищеності і дози 
опромінення, які отримані особовим складом раніше. 

Хімічна обстановка – це сукупність наслідків хімічного зараження 
території отруйними речовинами чи сильнодіючими ядучими речовинами, які 
впливають на діяльність об’єктів народного господарства. Хімічна обстановка 
може утворитися при застосуванні хімічної зброї, або в результаті аварійного 
розливу, чи викидання СДОР і утворення зон хімічного зараження й осередків 
хімічного ураження. 

Оцінюючи хімічну обстановку, що виникла в результаті потрапляння в 
навколишнє середовище небезпечних хімічних речовин, необхідно визначити: 
розміри зон хімічного ураження, площі зони зараження і тип хімічної 
речовини. На основі цих даних оцінюють глибину поширення зараженого 
повітря, стійкість хімічних речовин на місцевості, час перебування людей у 
засобах захисту шкіри, можливі ураження людей, сільськогосподарських 
тварин і рослин, зараження споруд, будинків, урожаю, кормів, продуктів, води. 

Глибина поширення зараженого повітря визначається відстанню від 
повітряної межі району застосування хімічної зброї до межі поширення 
зараженого повітря з вражаючими концентраціями. Вона залежить від рельєфу 
місцевості, метеорологічних умов, щільності забудови населених пунктів, 
наявності лісових насаджень. Так, кожний кілометр глибини лісу в напрямку 
вітру зменшує на 2,5 км відстань, яку проходить хмара на рівній місцевості. 

З метою визначення масштабів, характеру, ступеня впливу небезпечних 
хімічних речовин на людей, тварин, рослин, воду, корми, урожай і розробки 
доцільних дій рятувальних формувань і населення при ліквідації хімічного 
зараження й ведення робіт на об’єкті проводять оцінку хімічної обстановки 
методом прогнозування або за даними розвідки [2]. 
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Стратегія безпеки України в XXI ст. має ґрунтуватися на аналізі швидких 
змін реалій, нових ризиків і викликів, а також динаміці наявних глобальних 
проблем. Вихідною базою є аналіз можливих та реальних небезпек і загроз на 
території держави. Саме від оцінки хімічної обстановки у широкому й 
вузькому значенні цього поняття та методології хімічної безпеки значною 
мірою залежать своєчасність, якість та ефективність проведення комплексу 
заходів щодо захисту від хімічних чинників ураження. 

Міжнародне і національне право є важливим компонентом комплексу 
заходів, спрямованих на забезпечення безпеки населення в надзвичайних 
ситуаціях, а також на надання допомоги в тому випадку, якщо надзвичайна 
ситуація сталася [3]. 

Для забезпечення хімічної безпеки суттєво зростає роль токсикології як 
науки – однієї з науково-практичних галузей, що забезпечує окремі складові 
елементи національної безпеки. Кінцевою метою є розроблення 
організаційних, інформаційно-аналітичних, матеріально-технічних заходів і 
засобів протихімічного захисту. 

Показниками підвищення рівня хімічної безпеки можна вважати 
вдосконалення системи поводження з хімічними речовинами, зниження 
імовірності виникнення хімічних забруднень, аварій і нещасних випадків у 
процесі виробництва, зберігання, транспортування, використання, торгівлі, 
вилучення з обігу й утилізації або знешкодження хімічних речовин, 
зменшення соціальних та економічних втрат. 

Ефективність заходів хімічної безпеки досягається шляхом оптимізації 
матеріально-технічних, фінансових і трудових витрат, спрямованих на 
підвищення рівня хімічної безпеки та вдосконалення системи поводження з 
хімічними речовинами, імплементацію положень міжнародного 
законодавства у відповідній сфері в національне законодавство для 
забезпечення реалізації конституційного права громадян на безпечні й здорові 
умови праці, безпечне для життя і здоров’я людей довкілля, а також 
формування позитивного іміджу України у світі. 
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СУЧАСНИЙ ПОРТРЕТ ЕКСКУРСОВОДА 
 
На сьогоднішній день однією з найбільш затребуваних в галузі туризму є 

професія екскурсовода. Успіх екскурсії багато в чому залежить від особистих 
якостей людини, культури спілкування і освіченості, умінні зацікавити та 
зосередити увагу слухачів на головному, здатності швидко та без проблем 
встановлювати контакт. З огляду на вищезазначене створення 
власногопозитивного іміджу та яскравих вражень для туристів є одним з 
головних завдань екскурсовода. У цьому зв’язку дослідження професійно 
діяльності екскурсовода та визначення рис, необхідних йому у сучасному 
світі, набуває особливого значення та актуальності.  

Питання екскурсійного спрямування простежується у науковій літературі 
досить рідко. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, що приділяли 
значну увагу особливостям діяльності екскурсоводів, були І. Чагайда, С. 
Грибанова, О. Гончарова, І. Чухлєбова, Ю. Константинов, О. Красюк, Н. 
Хуусконен, Л. Чудіна, І. Мошкова та інші.  

Віддаючи належне внеску відомих вчених, слід зазначити, що 
дослідження портрету сучасного екскурсовода потребує подальшого 
вивчення. Розвиток та вдосконалення професійної компетентності з кожним 
роком набувають все більшого значення, тому актуальним залишається 
питання виявлення необхідних характеристик для успішної конкуренції на 
ринку праці. 

До середини ХХ століття робота в якості екскурсовода не була 
професійною, вона представляла собою вид аматорських занять – обов’язки 
гіда могли виконувати спеціалісти різних сфер діяльності, такі як педагоги, 
наукові співробітники інститутів, музеїв тощо [1]. Зміна функцій екскурсій, 
перевтілення з форми відпочинку в культурно-просвітницьку роботу з 
населенням, сприяли підвищенню ролі екскурсовода і подальшому 
становленню нової професії. Сьогодні даний вид професійної діяльності 
вважається престижним, що пов’язано з привабливістю, оригінальністю, 
унікальністю та інтелектуальним характером даної трудової практики. 

Професійною майстерністю екскурсовода визначають володіння 
комплексом спеціалізованих вмінь і навичок в екскурсійній діяльності, а також 
набір професійних якостей особистості, притаманних даній професії [2]. 
Головним чинником у роботі екскурсовода звичайно є наявність вищої 
гуманітарної освіти. Але в сучасному суспільстві важливим також є постійне 
вдосконалення та самоосвіта: загальна ерудованість, широкий світогляд з 
питань різноманітного характеру та знання декількох іноземних мов 
(насамперед, англійської мови) значним чином підвищить 
конкурентоспроможність екскурсовода.  
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Основними критеріями професіоналізму в проведенні екскурсій є: 
ретельна підготовка перед проведенням, вивчення складу групи, розробка 
технологічної карти екскурсії, володіння виразною мовою, грамотне 
використання невербальної комунікації, володіння головними правилами 
етики, вміння підтримати інтерес до інформації, встановлення зворотнього 
зв’язку з клієнтами, вміле володіння інформацією в повному обсязі по місту 
проведення екскурсії, передбачення ситуації і вирішення питань чи проблем 
та інші. Після проведення екскурсії необхідним є проведення самоаналізу та 
робота над слабкими місцями.  

Також не менш важливими є такі критерії, як гнучкий підхід до 
непередбачуваних ситуацій, чітка координація роботи з постачальниками 
послуг, володіння анімаційними здібностями, вміння організувати команду та 
ігри, високий інтерес до роботи. 

Для того, аби стати екскурсоводом високого рівня, необхідним є певний 
процес накопичення вмінь, знань та досвіду в екскурсійній справі. Розглянемо 
детальніше основні характеристики сучасного екскурсовода-професіонала.  

По-перше, кожна вивчена теоретична тема на етапі навчання у вищому 
навчальному закладі має закріплятися практичною підготовкою – роботою в 
туристичній фірмі чи в ролі аніматора, відвідуванням туристичних об’єктів і 
т.д. [3]. 

По-друге, необхідним компонентом в професії екскурсовода є володіння 
навичками анімаційної діяльності. Туристи подорожують з метою вивчення 
культурних цінностей тієї країни, куди вони їдуть. Тому потрібно володіти 
методикою організації гостинності, розміщення та забезпечення класичного 
харчування. При деяких обставинах своєї роботи екскурсоводу доводиться 
розважати гостей, тому важливо вміти використати та поєднати елементи 
театралізації, гри з екскурсією для підвищення сприйняття інформації.  

По-третє, зацікавлене ставлення групи туристів до теми екскурсії за 
допомогою активізації їх уваги є не менш важливою задачею. Підвищення 
інтересу можна забезпечити різними методами, наприклад, наводити цікаві 
факти, що будуть тісно пов’язані з світоглядом, інтелектом чи національними 
особливостями групи. Також можна застосувати прийом запитань, прийом 
новизни, прийом взаємодії інтересів, прийом завдань тощо.  

По-четверте, однією з найголовніших рис сучасного екскурсовода є 
володіння мистецтвом слова. Мова має носити безперервний та односторонній 
характер, вимова має бути чіткою та правильною, зрозумілою та виразною, 
лаконічною. Дуже важливим є дотримання правил наголосу, вимови, 
словотворення, побудови синтаксичних конструкцій, стилістики. Якщо хоча б 
раз екскурсоводом буде допущено помилку, слухачі переключать свою увагу 
з теми екскурсії на погрішності його мови.  

Так само вагомим при самопрезентації професіонала є стиль одягу. 
Найбільш доречним вважається класичний чи діловий стиль, в деяких 
ситуаціях – певні варіації спортивного стилю. Адже екскурсовод має бути 
інтелігентним та вміти встановлювати контакт з групою за допомогою 
позитивного візуального образу. 
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По-п’яте, для того, аби уникнути пасивного та монотонного викладення 
матеріалу під час екскурсії, необхідно провести роботу по розширенню 
тематики [3]. Характерна особливість оглядової екскурсії полягає в тому, що 
майже кожна її підтема може при бажанні екскурсовода стати темо для 
підготовки та проведення самостійної екскурсії. «Родзинкою» даного виду 
діяльності є те, що ділення основної теми екскурсії на декілька частин та їх 
доповнення власним цікавим матеріалом, допоможе екскурсоводу підвищити 
свій статус та попит на культурному ринку чи ринку туризму.  

Таким чином, можна зробити висновок, що успішна робота екскурсовода 
в сфері організації туризму чи в культурно-просвітницькій діяльності, 
реалізації туристичних продуктів на вітчизняному та міжнародному ринку, в 
значній мірі залежить від рівня як теоретичних знань та вмінь, так і практичних 
навиків роботи. В сучасних умовах розвитку туристичного бізнесу та 
розширення його географії, до роботи екскурсоводів ставляться високі вимоги. 
Екскурсовод повинен знати правила обслуговування, стандарти надання 
послуг, історію та культуру, іноземну мову, основні об’єкти та місцевості; 
вміти складати індивідуальний план та текст екскурсії, працювати в групі, 
використовувати різні методичні прийоми; володіти етичними нормами, 
граматикою мови, основами психології та конфліктології, технікою публічних 
виступів та комунікативними навичками; зобов’язаний дотримуватися правил 
і норм охорони праці, вдосконалювати знання та вміння [2]. 

У зв’язку з цим необхідно формувати теоретичні знання з основ 
екскурсійної справи, вміння розробок екскурсійних маршрутів, навички 
самостійної роботи; займатися постійним вдосконаленням професійної 
майстерності та вчитися застосовувати нові технології.  
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Мода на здорове харчування відкриває додаткові можливості для 

ресторанного  бізнесу. Зокрема, застосування молодих паростків (так званий 
мікрогрін) відкрило чергову сторінку в історії кулінарії . Мікрозелень можна 
придбати в магазинах та виростити власноруч удома з насіння овочів, трав або 
зерна. Мікрогрін – це тижневі паростки рослин, як містять набагато більше 
мінералів та вітамінів, ніж зрілі рослини та менше калорій. 
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Результати досліджень свідчать, що мікрогрін почав з'являтися у меню 
шеф-кухарів ще в 1980-х, в Сан-Франциско. Спочатку було запропоновано 
дуже мало різновидів: рукола, базилік, буряк, капуста та суміш під назвою 
Rainbow Mix. Сьогодні американська промисловість мікрогріну складається з 
різних насіннєвих компаній та виробників[1]. 

Мікрозелень вирощують з насіння овочів або трав, які збирають одразу з 
появою повноцінного листя. Зазвичай, вирощують мікрозелень амаранту, 
руколи, буряку, базиліку, капусти, селери, мангольду (листовий буряк), 
кервелю (рослина має сильний аромат, що нагадує запах анісу), кінзи, кропу, 
капусти, гірчиці, петрушки, редису, щавлю. За органолептичними ознаками 
мікрозелені притаманний інтенсивний аромат, смак та характерне 
забарвлення, не зважаючи на невеликий розмір. Для більшості різновидів 
мікрозелені процес росту триває від 1 до 2 тижнів, для деяких видів рослин – 
до 6 тижнів. 

Вчені розглядають зелень як функціональну їжу, яка забезпечує організм 
людини необхідними поживні речовини. Мініатюрний мікрогрін позитивно 
впливає на здоров’я людини. У дослідженні Коледжу сільського господарства 
та природних ресурсів штату Меріленд (AGNR) та Міністерства сільського 
господарства Сполучених Штатів (USDA) підтверджується, що мікрогрін має 
більшу поживну цінність, ніж зріла рослина. Їх команда провела дослідження, 
щоб порівняти кількість вітамінів С, Е, К та бета-каротину в 25 видах 
мікрогріну та їх дорослих аналогів. Було виявлено, що мікрогрін утримує від 
4 до 40 разів більше поживних речовин, ніж зріла рослина[2]. 

Аналізуючи, дослідження американських вчених варто зазначити, що 
вирощування мікрозелені на території України має позитивний вплив на 
харчування людей, покращує їх мінеральний і вітамінний статуста покращує 
економіку країни. При використанні мікрозелені немає відходів, зменшуються 
витрати на виробництво та до споживача надходить продукція найвищої 
якості по показнику свіжості. 

Застосування мікрозелені  у закладах ресторанного господарства нині 
досить актуально.Мікрозелень доповнює  солодкі страви, так і солоні. Окрім 
своєї харчової цінності, вони надають аромат, текстуру та колір до салату або 
канапок. Також їх  додають у коктейль або використовують як гарнір. Також 
перевагою проростків мікрозелені є можливість їх комбінування зі стравами 
різних національних кухонь. Із додаванням міні-зелені готуються освіжаючі 
коктейлі смузі, маринади для риби і м’яса, заправки для овочів[3]. 

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що мікрозелень є 
смачним доповнення до солодких і пікантних страв та  містить велику 
кількість поживних речовин. У харчування населення України потрібно 
вводити  нові харчові продукти, які насправді є більш корисними, не лише в 
повсякденному раціоні харчування, але й у боротьбі з мінеральною, 
вітамінною недостатністю і багатьма хворобами сьогодення. 
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Управлiння пiдприємств туристичного бiзнесу у своєї дiяльностi 

потребує постійної оцінки стану ринку, готовності до ринкових коливань з 
метою забезпечення реалiзації стратегiї саморозвитку й економiчного 
виживання в  теперiшнiх умовах конкуренцiї. Особливе значення на ринку 
послуг гостинностi та туризму має цiна продукту. Цiна продукту завжди була 
і залишається основним чинником, який визначає вибiр споживача. 

Цiноутворення в туризмі – це комплексна міра, обумовлена 
різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції та складністю чіткої 
оцінки майбутнього попиту [1]. 

Визначення оптимальних цiн на послуги є основною складовою їх 
подальшого продажу i отримання бажаного прибутку. Висока цiна на послугу 
може призвести до втрати у потенційних покупців інтересу на її придбання, а 
занадто низька ціна може викликати незадоволення, оскільки низька ціна 
викликає сумніви щодо якості послуги, рівня кваліфікації або досвіду 
підприємця та низького рівня обслуговування.  

Ціна на послуги які запропоновані з одного боку визначає її якість у 
свідомості покупця, і з іншого визначає її конкурентні позиції на ринку [2]. 
Визначення оптимальної ціни продукту є одним з найскладніших завдань, що 
стоїть перед будь-яким підприємством, і є передумовою комерційного успіху 
та закріплення на ринку туристичного бізнесу – реалізації відповідного обсягу 
послуг, отримання доходу і прибутку.  

Ціна виступає важливим чинником  для подальшого формування попиту 
споживачів, його стабільності та зростання. Подальший розвиток підприємств 
туристичного бізнесу в основному залежить від потенційних покупців та 
попиту на пропоновані послуги. Тому кожне підприємство зацікавлене у 
задоволені потреб своїх користувачів. 

Політика ціноутворення на підприємствах здійснюється в основному з 
врахування зовнішніх та внутрішніх чинників.  
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Внутрішні чинники ціноутворення: 
- максимізації поточного прибутку від реалізації та виготовлення 

продукту;  
- утриманні позицій на ринку:  
- досягненні лідерства в якості тур продуктів та на ринку надання 

туристичних послуг;  
- прагненні туристської організації до збільшення темпів росту 

формування та реалізації, навіть за рахунок зниження доходів;  
- в іміджевій політиці підприємства;  
- зацікавленості туроператора і турагента в збільшенні своєї частки на 

ринку туристських послуг;  
- прагненні бути найкращими та  уникнути банкрутства. 
Зовнішні чинники ціноутворення: 
- місткість ринку, його стан та динаміка; 
- цінова еластичність попиту; 
- конкурентний стан підприємства його позиції на ринку з туристичних 

послуг; 
- цінова політика підприємства; 
- стабільність/ нестабільність економічної ситуації; 
- сезонність; 
- наявність товарів - замінників [3]. 
Головним завданням на підприємствах індустрії гостинності є розробка 

стратегії і тактики ціноутворення на свої товари і послуги, у тому числі 
встановлення вихідних ринкових цін на нові продукти та послуги. 

Отже, цінова політика туристичного підприємства – це передбачення 
можливої динаміки вихідної ринкової ціни пропонованого продукту, яка 
найкращим чином відповідатиме головним цілям підприємства на ринку. 
Розробка самостійної цінової стратегії і тактики управління ціноутворенням 
туристичного продукту – це постійно відтворювальний процес. Неможливо 
вибрати певну політику один раз і реалізовувати її протягом багатьох років. 
Цінова політика повинна постійно перевірятися, покращуватись, і 
пристосовуватися до ситуації, що склалася на ринку. Сучасним підприємствам 
потрібно підлаштовуватись під своїх потенційних покупців, щоб вони були 
задоволені відпочинком. Врегульовувати цінову політику таким чином, щоб 
ціна  відповідала наданим послугам. 
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Організація виробництва кондитерського цеху в нових умовах 

визначається триваючим становленням ринкової економіки, що у свою чергу 
вимагає перебудови форм і методів організації. Новий механізм організації 
повинен забезпечувати підприємству як стійкість, так і гнучкість, його 
сприйнятливість до змін кон'юнктури ринку і різних нововведень. 

Кондитерські цехи можуть функціонувати як окреме підприємство або 
входити до комплексу виробничих приміщень ресторану, їдальні або кафе. 
Вони виготовляють напівфабрикати, а також борошняні кондитерські вироби. 

Готова продукція цих цехів реалізується в основному як на підприємстві, 
так і в доготівельних підприємствах (буфетах, магазинах-кулінарії) [4]. 

Особливе місце для ефективної роботи кондитерського цеху має 
правильна організація робочих місць, від чого значною мірою залежить 
продуктивність праці кондитерів, якість готової продукції і загальна культура 
виробництва. 

Залежно від асортименту виробів і обсягу виробництва кондитерські цехи 
мають відповідні виробничі приміщення і оснащуються необхідним 
обладнанням та інвентарем. Усі виробничі приміщення кондитерського цеху 
обладнуються холодильним, тепловим та підйомно-транспортним 
обладнанням. Кожне робоче місце забезпечують: наплитними котлами і 
каструлями різної ємності, кондитерськими листами, різними видами качалок, 
циферблатними вагами, формочками, ступками, виїмками, ситами, наборами 
кондитерських мішків і наконечників, ножами. 

Виробничі столи для розбирання тіста в кондитерських цехах мають 
дерев’яні поверхні. Для інших операцій поверхні столів повинні бути 
металевими. Крім виробничих столів, в кондитерських цехах використовують 
стаціонарні й пересувні стелажі (шпильки). 

Для розрізання тіста використовують: фігурні різці, качалки-дільники, 
виїмки, спеціальні ножі з кількома лезами, шкребками. 

Оформлюють кондитерські вироби за допомогою металевих або 
пластмасових трубочок, які закладають у кондитерські мішки. Знімають 
вироби з листів за допомогою кондитерських лопаток, виготовлених з 
нержавіючої сталі завтовшки 0,8-1 см, а розкладають за допомогою 
кондитерських щипців з прямими чи рифленими лапками [1]. 

На робочому місці для просіювання борошна встановлюють відповідне 
обладнання і просіювальні машини. Залежно від потужності цеху 
просіювальні машини можуть бути різної продуктивності. Сучасні просіювачі 
займають мало місця і зручні для використання в кондитерських цехах. За 
відсутності машин борошно просіюють за допомогою сит, які встановлюють 
над тією ємністю, у якій буде замішуватися тісто. 
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Усі сучасні кондитерські цехи обладнані тістомісильними машинами, так 
як заміс це найважливіша операція при приготуванні тіста, і воно пов’язане з 
докладанням фізичних зусиль. Найпростіша складається з двох агрегатів: 
збивача з приводним механізмом і пересувної діжі. Пересувна діжа подається 
до місця просіювання борошна, заповнюється компонентами для тіста і 
підводиться до збивача, який і робить заміс. У разі відсутності тістомісильних 
машин, заміс здійснюється ручним способом. В такому випадку 
рекомендується користуватися спеціальним столом-шухлядою. 

Крім машини для замісу тіста, на цьому робочому місці має бути 
водонагрівальний апарат, виробнича раковина зі змішувачем гарячої і 
холодної води та товарні ваги для зважування борошна [5]. 

Робоче місце для приготування бісквітного тіста обладнують збивальною 
машиною, столами для підготовки яєць, цукру, розливання тіста у форми або 
на листи, а також пересувними стелажами. Готове тісто подають на робочі 
місця для дозування, розкачування і формування виробів. В кондитерських 
цехах, де застосовується поопераційний розподіл праці, організовують три 
спеціалізовані робочі місця, розташовані поруч, робочі місця яких 
обладнуються виробничими столами з висувними шухлядами для 
інструментів і борошна, тісторозкачувальною машиною, пересувними і 
пристінними стелажами-шафами, в яких вироби під час розстоювання не 
підсихають. У сучасних кондитерських цехах дозування тісто дозують за 
допомогою напівавтоматичного дільника, який ділить тісто на порції масою 
від 60 до 140 г.  

Формування виробів проводять на робочому місці, обладнаному 
пересувними кондитерськими стелажами або шпильками з кондитерськими 
листами, столиком для начинок та такими самими столами, як і для 
розкачування тіста. Стелажі й шпильки у міру їхнього заповнення 
пересувають до місця розстоювання тіста [2]. 

Далі направляють на теплову обробку – випікання. Від цієї операції 
залежить якість готової продукції. Приміщення для випікання кондитерських 
виробів обладнують кондитерськими шафами або печами, шафами для 
розстоювання тіста, пересувними стелажами, діжею для бродіння 
дріжджового тіста, плитою для варіння сиропу. 

Технологічну лінію для приготування помадок, сиропів і начинок 
організовують у великих кондитерських цехах і оснащують паровими і 
електричними котлами. Для охолодження сиропів до котлів підводять холодну 
воду, яка після видалення пари пропускається через парову сорочку і 
охолоджує сироп. Сироп для помади можна готувати і в наплитних котлах на 
електроплиті. Після охолодження сиропу холодною водою, він надходить у 
збивальну машину. 

У приміщенні для оздоблення виробів температура не повинна 
перевищувати +17+18°С. Його обладнують виробничими столами із 
пристосуванням для нарізання виробів, просочування сиропами, наповнення 
виробів кремами, оздоблення тортів тощо. 
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Для нанесення крему на вироби використовують кондитерські мішки з 
набором наконечників різноманітної форми. Для приготування кремових 
виробів столи, що використовуються, повинні мати металеве покриття [3]. 

Цеховий інвентар і тару (бачки, каструлі, лотки, відра) після 
використання знежирюють 0,5% розчином кальцинованої соди і промивають 
гарячою водою за допомогою волосяних щіток. Після цього посуд 
споліскують гарячою проточною водою і висушують. Вимитий посуд 
зберігають на стелажах перевернутим . 

Дрібний інвентар (лопатки, ножі, виделки, ложки) не менше одного разу 
за зміну кип’ятять протягом 20 хв. у спеціальному котлі. Цей інвентар 
зберігають у інвентарній шафі з отворами для вентиляції. 

Один раз на тиждень проводять дезінфекцію усього обладнання і 
інвентарю 1% розчином хлорного вапна. Підлогу дезінфікують 2% розчином 
хлорного вапна, стіни миють 0,5% лужним розчином кальцінованої соди, а 
потім споліскують гарячою водою (не нижче 60˚С) і просушують. 

Усі працівники виробництва повинні проходити систематичний 
медичний огляд в медичних закладах та огляд перед початком зміни [5]. 

Отже, кондитерські цехи займають особливе, відокремлене місце у 
структурі закладів ресторанного господарства і вимагають особливого підходу 
до організації робочих місць та роботи персоналу. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ 

 
Національна кухня Австралії – одна з найрізноманітніших в світі. 

Емігранти і переселенці з різних країн привезли сюди частинку своєї 
національні кухні. Тому австралійська кухня ввібрала в себе різноманітні 
традиції англійської, ірландської, китайської, малайської, японської та інших 
кухонь світу.  
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Австралія багата своїми екзотичними тваринами і рослинами. В останні 
роки з’явилося багато публікацій про особливості національної кухні 
Австралії. Останні десятиліття центром світової кулінарії вважалася Франція, 
але тепер, цей центр з величезною швидкістю зміщується в Австралію [1]. Не 
зважаючи на всю різноманітність ознак різних кухонь, деякі страви є 
безпосередньо австралійськими. Серед них:  

• веджимайт – спеціальний дріжджовий екстракт з додаванням різних 
спецій, цибулі, селери. Його можна використовувати як намазку для канапок, 
або як окрему страву;  

• бісквіти Арнотта – високоякісні та ніжні тістечка, на яких виросли 
мільйони австралійців, і які експортуються в понад 40 країн світу. Це частина 
історії та традицій Австралії;  

• лемінгтон – бісквіт, облитий шоколадом з кокосовою крихтою, з 
начинкою полуниці або малини та збитих вершків;  

• торт «Павлова» – дивовижний торт з безе, покритий збитими вершками 
і прикрашений свіжими фруктами.  

• суп Анаборро – справжня їжа аборигенів, основою якого є три 
компоненти: смажене на вугіллі м’ясо бика, тропічний плід манго і місцеві 
горіхи – бурравон [2]. 

 Австралія – рай для гурманів. Тільки тут можливо випробувати 
делікатеси національної кухні Австралії, яких більше ніде в світі не знайдете. 
Наприклад: суп з плавників акули, м’ясо кенгуру в соусі квандонг, всілякі 
м’ясні страви зі страуса Ему, крокодила, опосума, салати з жуків і личинок та 
ін. [3]. 

 Австралія багата рибою. Тут виловлюють такі види риб, як шнепер, що 
нагадує за смаком судака, баракуду з доволі жорстким м’ясом, вайтбейт – 
дрібна риба, яка подається в смаженому та консервованому виді. 
Морепродукти, такі як устриці, восьминоги, краби, морські гребінці,  креветки 
та інші різноманітні, також є невід'ємною частиною австралійського столу, 
частіше використовують лангусти і устриці. Мідії майже не використовуються 
в австралійській кухні.  

Австралійська кухня широко використовує місцеві рослини, овочі і 
фрукти, зокрема, сливу-какаду, насіння австралійської акації, ріберріз, горіх 
банья, дику розель, листя перцю та поєднує їх з овочами і м’ясом в процесі 
приготування різних страв.  

Особливістю приготування страв в Австралії є те, що не тільки м’ясо, 
рибу, але й овочі та фрукти жарять на грилі на відкритому повітрі. Можна 
зазначити, що барбекю в Австралії вважається різновидом національного 
спорту [4].  

Австралія славиться своїми винами та пивом, які за своєю якістю не 
поступаються відомим європейським торговим маркам і експортуються в 
багато країн світу. Заслуженою популярністю користуються такі вина, як: 
«Міранда», «Рислінг Трамінер», «Ліндеманс», «Мерло», «Дарк Хорс», 
«Кенгуру Рідж» тощо. Найбільш популярними марками австралійського пива 
вважаються   «Боугз», «Карлтон Коулд», «Куперс», «Свон» та «Фостерс» [5].  
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Австралійці вживають чай і каву (найчастіше на сніданок), а також соки 
з додаванням лимона, листя м’яти й імбиру. Популярними є молочні коктейлі 
і морозиво. 

Отже, розглядаючи національну кухню, можна точно сказати, що вона 
найрізноманітніша. Австралія славиться екзотичними фруктами, дарами моря, 
м'ясом биків, ягнят, а також сиром. Країна стрімко прямує в ряд світових 
кулінарних держав. Її особливості на різноманіття зачаровує туристів. Лише 
на цьому континенті можна спробувати страви з кенгуру та насолодитися 
колористикою цієї кухні. Австралія – країна для гурманів.  
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EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 
 
Сьогодні індустрія бізнес-заходів переживає справжній бум. Стрімкий 

розвиток нових технологій тягне за собою зміни в структурі та організації 
роботи компанії, а також модернізації в корпоративній культурі та методах 
управління в цілому.  

Для того, щоб розібратися в сучасному інформаційному потоці, швидко 
та ефективно отримувати нові знання, миттєво проводити зміни в компанії та 
залишатись конкурентноспроможними потрібен дієвий інструмент. Таким 
інструментом для компаній у всьому світі стають елементи event-бізнесу, адже 
для ефективного функціонування підприємства на ринку активно 
організовуються та проводяться маркетингові заходи. Такий тип заходів є 
найбільш складним у розробці та проведенні, але воодночас, найбільш 
важливим для підвищення ефективності бізнесу та стимулювання іміджу 
компанії[1].  

Ринок святкових послуг існує ще з кінця XIX століття і в наш час вже 
досягнув високої пупулярності, тому багато вітчизняних та зарубіжних 
науковців досліджували питання пов'язані з розвитком та здійсненням event-
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менеджменту. Так, Н. Копилова трактувала event-management (від англ. event 
"подія"), як повний комплекс заходів зі створення корпоративних і масових 
подій. Причому, якщо перші спрямовані, в загальному, на зміцнення 
внутрішньокорпоративного духу, то другі надають потужну підтримку 
рекламним і PR-компаніям. В цілому ж завдання подієвого менеджменту 
полягає у тому, щоб зробити з банального заходу справжню подію, яке будуть 
згадувати і після його закінчення[2]. 

Згідно з дослідженням Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив 
(МАМІ), обсяг ринку маркетингових сервісів за 2018 рік зріс на 17%. У свою 
чергу, сфера івент-маркетингу зросла на 25% і, за словами МАМІ, «це свідчить 
про те, що компанії не виживають, а живуть, причому яскраво і весело, 
даруючи емоції і свято споживачам. Зростання в «непрактичних» напрямках – 
кращий показник настрою бізнесу ». Тенденція збільшення попиту на послуги 
подієвого маркетингу свідчать про ефективність впливу цього інструменту, 
перш за все, на побудову іміджу бренду. Тому прогнози приросту івент-
маркетингових комунікацій на 2019 рік досить втішні і складають 30% [3].  

Якщо говорити про Україну, то кількість заходів зростає "як на 
дріжджах". Починаючи від маленьких мітапів усередині компаній, закінчуючи 
конференціями на 2000+ осіб. Ціна на відвідування теж різна. І за даними 2017 
року українці готові віддати більше 800 євро для того, щоб відвідати Web 
Summit в Лісабоні, або п'ять українських конференцій за рік [4]. 

Понад 500 івент-компаній сьогодні працюють на українському ринку, які 
в свою чергу, організовують близько 30 заходів на рік. Загальний обсяг доходів 
від івент-менеджменту на українському ринку становить близько 20 млн. 
доларів. Ріст конкуренції спонукав українські компанії, що спеціалізуються на 
організації свят, до певного позиціонування себе на ринку. Підвищилася у 
організації діяльності організацій роль Інтернету, медіа-каналів, таких як 
блоги, форуми, соціальні мережі і різні Інтернет-співтовариства. Усе це 
свідчить про те , що організація спеціальних заходів нині є невід’ємним 
складником управління іміджем, який необхідний не тільки для компаній чи 
фірм, а й для країни у цілому[5]. 

Включаючи івенти в статтю витрат компанії, треба розуміти, як 
правильно їх використовувати і для яких цілей варто залучати. 

Ще 5 років тому імідж компанії формувався за рахунок назви, логотипу, 
слогану, а також того, як компанія спілкується зі споживачами. Ми живемо в 
час, коли імідж - це те, що про вас говорять: клієнти, партнери, ЗМІ, 
соцмережі. А для того, щоб про вас говорили, треба дивувати. І в цьому, як 
ніщо інше, допоможе подієвий маркетинг[6]. 

Цінність бізнес-заходу полягає у тому, що, по-перше, час проведений в 
компанії однодумців, експертів, людей, які вже досягли певного успіху, дуже 
мотивує та отриманий досвід надихає на створення чогось нового. По-друге, 
для будь-якої людини, яка займається бізнесом кількість зв'язків дорівнює 
успіху його компанії. На конференції приїжджають люди, відкриті до 
партнерства і нових проектів, тому надихнутися новимим ідеями набагато 
простіше, ніж у повсякденному житті. По-треттє, на конференція, семінарах, 
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воркшопах ви отримуєте знання організовано, адже готуючись до доповіді, 
спікер перебирає величезну кількість матеріалу, статистичних даних, 
проводить дослідження і підбирає актуальну інформацію на даний момент. Це, 
в свою чергу, значно економить ресурси і дає можливість швидкого розвитку, 
що дуже важливо в умовах браку часу[7].  

Сучасний event є важливим інструментом у вирішенні зовнішніх і 
внутрішніх корпоративних завдань. Адже, професійно організований захід 
підвищує рейтинг не лише компанії, яка замовила послугу, а й агенції, яка 
надає її. Сьогодні ринок «event-послуг» в світі стрімко розвивається, значно 
зросла й технологічність проведення заходу. Для цього бізнесу стали 
звичними не лише концептуальні корпоративи, а й різноманітні масові заходи: 
спортивні свята, свята продукту, симпозіуми тощо.  

Таким чином, можна зробити висновок, що популярність івент-
менеджменту пояснюється великою кількістю проведених заходів, які в свою 
чергу вимагають певних зусиль організатора, ретельної підготовки та 
організації. Сьогодні event-бізнес активно розвивається, вікривається чимало 
компаній, які надають безліч event-послуг, з'являється чимало фахівці у сфері 
event-менеджменту, що в свою чергу сприяє розвитку та поширенню різних 
подієвих заходів. Адже сучасний івент – це ті враження та відчуття, які він 
викликає в аудиторії, у чому і полягає найбільша його складність, та від чого 
залежить формування позитивного іміджу компанії, згуртованого колективу 
та підвищення її конкурентоспроможності на ринку. 
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ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ КУХНІ ГРУЗІЇ НА СВІТОВУ КУЛІНАРІЮ 
 
Проблема харчування в XXI столітті актуальна як ніколи. Серед 

різноманіття страв, смаків, технологій приготування людина обирає для себе 
корисне харчування. Однією з найвідоміших кухонь світу, яка знаходиться на 
одній ланці з французькою та італійською є грузинська кухня. 
Грузинська кухня – це багатство неповторних смаків, тонких ароматів і 
благородних застіль. Говорячи про цю кухню, неможна не згадати той факт, 
що в різних частинах Грузії є свої особливості національної кухні. Але основні 
характерні ознаки лишаються загальними для всіх районів, тому що базою її є 
одні й ті ж продукти, і технології приготування їжі ті самі. Також важливою 
особливістю є споживання вин та пряностей – ці компоненти входять в склад 
будь-якої страви. В Грузії немає ніяких релігійних та культурних обмежень у 
виборі м’яса, оскільки довгий час грузинська нація існувала на межі багатьох 
культур та впливів [3]. 

Під час приготування страв грузини полюбляють використовувати вогонь 
і вертел, до речі, страви ангольської кухні (Південна Африка) готуються тим 
же способом. Таким чином готуються не тільки м’ясні та рибні страви, а і 
сирні. 

Широке поширення отримали в Грузії овочеві страви. Більшість з них 
готують з бобів, баклажанів, капусти, буряку та томатів. Разом з ними 
споживаються кропива, мальва, портулак, молода ботва. Овочеві страви 
можуть бути сирими, вареними, печеними, смаженими, тушкованими, 
солоними або маринованими. Часто для приготування страв використовують 
горіхи – фундук, мигдаль, ліщину, але найчастіше волоський горіх. Їх додають 
в супи, кондитерські вироби, салати та другі страви [2]. 

Велике значення в національній кухні Грузії мають також пряні трави. Їх 
споживають протягом всього року. Вони подаються до сніданку, обіду, вечері. 
Однією з суттєвих та справді національних особливостей грузинської кулінарії 
є застосування соусів – для збагачення асортименту других страв. Одна і та ж 
сама страва, подана з різними соусами, відрізняється не тільки зовнішнім 
виглядом, але і смаком та ароматом. 

Найбільш популярними стравами грузинської кухні є з хлібобулочних – 
хачапурі; з закусок − лобіо, пхалі, кучмачі; з супів − суп харчо, чихиртма; з 
соусів – аджика, ткемалі, сацебелі; з других страв – хінкалі, сациві, чахохбілі, 
курча табака; з десертів – козинаки та чурчхела; з напоїв – лимонади місцевого 
виробництва, пиво, вино, чача. 

Невід'ємною частиною грузинської національної кухні є сири. 
Мігрельський сулугуні, м’який імеретинський, гострі і солоні – грузинський, 
кобійський, гауда, осетинський, тушинський, чанах – вони готуються у 
бурдюках та глеках і використовуються як інгредієнт для страв і пирогів, а 
також як закуска. [1]. 
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Особливою гордістю національної кухні Грузії, без чого не обходиться 
жодне застілля, вважається грузинське вино. Свою популярність воно 
заслужило завдяки солодкому аромату і ніжному смаку. Вина «Цинандалі», 
«Ахашені», «Кіндзмараулі», «Сапераві», «Твіші» давно здобули широку 
популярність. Любителів міцних напоїв порадує грузинська чача – це 
виноградна горілка. [1]. 

Оскільки в приготуванні своїх страв грузини використовують поширені у 
всіх країнах продукти, то ця кухня знайде своїх поціновувачів у будь-якому 
куточку світу. Наприклад, мешканці Прибалтики та Середньої Азії помірно 
вживають спеції та приправи, віддають перевагу стравам як з натурального, 
так і з рубаного м’яса [2]. 

Більшість грузинських солодощів готують на основі горіхів. Серед 
традиційних солодощів для Грузії особливе місце займає чурчхела. Ці ласощі 
готуються з нанизаних на нитку горіхів у загущеному борошном 
виноградному соку. Горіхи занурюють у виноградний сік і сушать. Ці ласощі 
є улюбленими як для місцевих жителів, так і для туристів, які везуть їх додому 
як сувенір [3]. 

Страви грузинської кухні знайшли своє відображення і у вуличній 
торгівлі. Це ті ж пекарні, в яких готують ті ж лаваші, хачапурі, чурчхелу. Все 
частіше такі пекарні можна побачити у різних куточках світу. Великим 
плюсом таких пекарень є те, що самі корінні грузини готують ці страви за 
традиційними рецептами. І, навіть подорожуючи Міланом (Італія), люди 
можуть опинитися у різноманітті грузинських смаків і відчути себе частинкою 
Грузії, зайшовши у таку пекарню. 

А грузинський ресторан поціновувачі цією кухні можуть знайти у будь – 
якій частині світу, так як традиційна паста або круасани вже набридають, і за 
нові смакові відчуття люди готові платити великі гроші та куштувати щось 
вишукане і нетрадиційне для їх нації. 

Подібно грузинський кухні, французька немислима без різноманітних 
соусів. Цю звичку у харчуванні перебирають до себе ще більше країн Європи. 

Грузинське вино, що є національним надбанням країни, широко відоме за 
своїми межами. Його експортують і в Україну, Росію, Казахстан, Білорусь, 
Польщу, Китай. І навіть в країни, де своє виноробство налагоджене досить 
добре – Франція, Італія, які особливо цінують біле сухе вино із квеврі 
(глиняний глечик ). 

Отже, з упевненістю можна сказати про те, що грузинська культура, її 
традиції, її національна кухня захоплює все більше частин світу. Вона 
створювалася протягом століть і відрізняється високими смаковими і 
поживними якостями. Експорт товарів на зовнішньому ринку Грузії складає  
30 % від зовнішньотогрівельного обороту, а це дає змогу зробити висновок, 
що все більше країн світу або готують із грузинських продуктів, або 
відвідують грузинські ресторани, що є безперечним впливом етнічної кухні 
народів Грузії на світову кулінарію. 
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КУЛІНАРНОГО МИСТЕЦТВА 
 

Молекулярна кухня розглядає продукти як поєднання молекул з певними 
фізичними і хімічними властивостями. Кухарі розділяють продукти на 
молекули і змінюють їх властивості, в результаті чого з'являються абсолютно 
нові за формою і консистенції страви з незвичайними смаками [1]. 

Термін «молекулярна гастрономія» був введений у вжиток в 1969 році 
фізиком Ніколасом Курті з Оксфордського університету і французьким 
хіміком Ерве Тис. Першому з них приписують вислів: «Біда нашої цивілізації 
в тому, що ми в змозі виміряти температуру атмосфери Венери, але не 
уявляємо, що діється всередині суфле на нашому столі» [2].  

Серед шеф-кухарів, які відстоюють науковий підхід до приготування 
страв, - Ферран Адріа, Хуан-Марі арзаків, Хестон Блюменталь, П'єр Ганьер, 
Дмитро Шуршаков, Анатолій Ком. Деякі з них вважають за краще 
користуватися термінами «експериментальна кухня» і «кулінарна фізика». 

При приготуванні їжі прихильники «молекулярної кухні» враховують 
фізико-хімічні механізми, відповідальні за перетворення інгредієнтів під час 
кулінарної обробки їжі. Зокрема, один з постулатів полягає в тому, що для 
досягнення бажаного ступеня готовності продукту температура теплової 
обробки важливіше тривалості приготування [3].  

Способів створення шедевра кулінарного мистецтва дуже багато. У 
кожного кухаря свої таємниці. І ресторани, в яких генії кулінарії чаклують над 
кожною тарілкою, називаються гастрономічними. Це секретна лабораторія, де 
кожен кухар - трохи алхімік, трохи художник і обов'язково сам гурман. Він 
прекрасно знає, що його клієнт той, хто шукає нових відчуттів, хто приходить 
за експериментом. І готовий в ньому брати участь. У гастрономічному 
ресторані вас ніколи не посадять на веранді. Крім смаку, блюдо несе ще й 
запах.  
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У молекулярної кулінарії важливо не тільки вміти готувати, важливо бути 
трохи хіміком, трохи інженером-фізиком. Найсучасніші технології прийшли в 
світ високої кухні. На кулінарному «Оскарі» - «Золотий Бокюз» в Ліоні, 
названому так на честь видатного кухаря Поля Бокюза - демонструвалися 
секрети молекулярної кулінарії. Один із прикладів: китайський порошок з 
фруктовим смаком розводили водою до в'язкості, заправляли в шприц і 
видавлювали в склянку з водою. На дно зі шприца падали кульки з соком 
всередині. Виходила фруктова ікра. Фантастика? Давно вже реальність [4].  

Інгредієнти, які використовуються в молекулярній кухні, також ще 
називають текстурами. Вони допомагають змінити зовнішній вигляд страви, 
що готується, не змінюючи його смак і аромат. Серед найбільш популярних 
текстур виділяють: альгінат натрію, кальцік; хлорид кальцію; сантанова 
камедь; цитрат натрію; агар-агар; тапіока; гліцеринові пластівці; соєвий 
лецитин; гелан; гідропроксіпропіл; йота карагенан; каппа карагенан [5]. 

Незнайомі назви інгредієнтів і харчових добавок, які додаються в 
молекулярні страви для отримання химерних форм, текстур, ароматів і 
кольорів мимоволі наводять на думку, що це не натуральна і не здорова їжа, 
нафарширована хімією. Однак це не більше ніж омана. Їжа, як і будь-яка інша 
речовина на планеті, складається з хімічних елементів, в число яких входять 
природні барвники, підсилювачі смаку та аромату, консерванти та інші. 
Речовини, що використовуються для приготування молекулярної їжі - це 
цілком природні хімічні сполуки і натуральні інгредієнти, досить навести 
кілька прикладів, щоб переконатися в цьому [6]. 

Молекулярна кухня ще тільки на початку свого розвитку. Наприклад, у 
наші дні фахівці знають набагато більше, ніж 20 років тому, як правильно 
просмажити м'ясо. На підставі цих знань розробляються нові матеріали щодо 
кухонного посуду і приладів, щоб проста домогосподарка могла 
використовувати ці знання в побуті. Дослідники збирають знання разом, саме 
для того, щоб користуватися ними на практиці. 

Виходячи з цього, актуальним є проведення теоретичних і 
експериментальних досліджень з метою розробки нових методів приготування 
їжі і нових страв за інноваційними технологіями. 
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Національна кухня – поняття складне, багатогранне і, звичайно, 

нестатичне. Воно знаходиться в динаміці, і десь на перетині «народної» 
гастрономії і концептуальних розробок дослідників і профільних шефів 
з'являється те, що можна назвати сучасною автентичною кухнею. У цій сфері 
в рестораторів є величезний простір для розвитку. Особливо, якщо розглядати 
саме українську кухню, яка протягом семи десятків років перебування України 
в складі СРСР спрощувалася і зараз сприймається як «земля-інкогніто», яку 
потрібно заново відкрити [1]. 

Можна піти найпростішим шляхом і просто якісно готувати «перевірені 
хіти», обігравати звичні патерни і пропонувати щедрі порції борщу, вареників 
і галушок. Можна вносити зміни в презентацію страви – подавати борщ у 
капусті або запеченому буряку, вареники викладати на декоративну качалку 
або взагалі пропонувати один вареник у дизайнерській тарілці. 

Автентичні страви за рахунок посуду, нових подач, технологій можуть 
бути видозмінені і осучаснені [3]. Очевидно, що ресторатори і шеф-кухарі 
стали розуміти, що це може стати конкурентною перевагою, а також методом 
залучення потоку туристів, адже саме їм цікаво спробувати місцеву кухню та 
відчути національний колорит країни. 

Глибшим рівнем роботи з матеріалом є переосмислення конкретних 
кулінарних прийомів і технік, пошук натхнення на рівні не форми, а ідеї, 
емоцій, які викликають ті чи інші страви. Добре, якщо це підкріплюється 
використанням цікавих локальних продуктів і співпрацею з фермерами. 

Ще одним вектором для розвитку є дослідження регіональних 
особливостей національної гастрономії: як варіацій однієї й тієї ж страви, так 
і на рівні пошуку нових унікальних рецептів, які сформувалися завдяки 
переплетінню різних етнічних традицій [1]. 

Без сумніву, на сьогоднішній день особливий інтерес викликає саме 
місцева кухня і місцеві продукти, які довгий час вважалися звичайними 
речами. Страви місцевої кухні знаходять своє відображення в різних 
конкурсах, їх наявність дозволяє ресторану зайняти вищу сходинку в 
рейтингах і прийняти більшу кількість туристів. Головну роль у цих витворах 
кулінарного мистецтва, звичайно, відіграють локальні продукти, за 
допомогою яких шеф-кухар може переосмислити загальновідомі страви інших 
кухонь і вони будуть сприйматися по-іншому, стануть ніби місцевими [2].  

Згідно за результатами опитування Київського міжнародного інституту 
соціології, на запитання «Ви особисто їли приготовану поза домом їжу 
протягом останніх 30 днів?» 30,1% респондентів дали позитивну відповідь, 
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69,3% сказали «ні», 0,6% не змогли точно відповісти [4]. А дослідження 
Державної служби статистики у першому кварталі 2019 року визначило, що 
українці витрачають на харчування поза домом 4,2% коштів від свого 
заробітку, тобто для середньостатистичної сім'ї цей відсоток становить всього 
близько 17 гривень на місяць [5]. Враховуючи статистичні дані, очевидною є 
важливість залучати не лише туристів, а й місцеве населення до відвідування 
закладів ресторанного господарства. Зважаючи на сучасні тренди, це можна 
забезпечити навіть з українською, здається звичною споживачеві, кухнею. 

На сьогоднішній день у пріоритеті національні продукти та сировина. 
Локальність і сезонність – це головні принципи сучасних кухарів. Їх варто 
обов’язково враховувати під час складання успішного сучасного меню. 
Україна багата на чудові продукти, які часто залишаються «в тіні» імпортних. 
Можна експериментувати з безліччю інгредієнтів і поєднань, розвиватися в 
цьому напрямку. Наприклад, зараз недооціненою є наша чорноморська риба. 
Чомусь вважається за краще використовувати дорадо, сібаса, яких штучно 
вирощують і привозять здалеку. Це простіше, тому що є постійний попит, є 
постійна присутність на території – так як це штучно вирощена риба, чому б її 
не привозити постійно. З локальною рибою важче працювати, тому що є 
сезонність, але саме сезонність страви зараз високо цінується [3]. 

У нашій країні – так склалося історично – багато було втрачено, але 
сьогодні ми відчуваємо справжнє відродження регіональних кухонь. На щастя, 
зараз спостерігається збільшення кількості закладів ресторанного 
господарства, концептуально налаштованих на українську тематику, що 
відповідно знаходить своє відображення насамперед в меню. Отже, тенденція 
на локальну продукцію та кухню розвивається і в Україні, що не може не 
тішити.  
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ТЕРОРИЗМ: ПРИЧИНИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ 
 

У зв’язку зі значним поширенням терористичних дій протягом останніх 
років важливою темою є визначення заходів запобігання та загальна 
усвідомленість проблеми тероризму. Досягнення цілей шляхом вчинення 
злочинних дій та насильства несуть серйозну небезпеку для цілого людства, 
адже несуть за собою паніку, страх, масові вбивства, а також задають 
економічних збитків державі. 

Оскільки явище тероризму, шляхи його запобігання та причини 
виникнення є надзвичайно актуальною темою, то вона знайшла свої витоки у 
працях таких вчених-працівників як В. Антипенко, В. Ємельянов, І. Трунов, С. 
Шевцова, В. Кончаковська, І. Гармашов, В. Мокляк, Л. Сукмановська, В. 
Вітюк, Е. Кальницький, Ю. Авдєєв, М. Назаркін, Д. Никифорчук, М. Гуцало 
та ін. 

Термін «тероризм» походить від латинського слова «terror», що означає 
страх, жах і за змістом є одним із різновидів екстремізму як прихильності 
крайнім поглядам, методам, діям, заходам у політиці [3, с. 149]. 

У своїх працях В. Антипенко пояснює тероризм як застосування 
насильства, злочинних дій та залякування для впливу на недоторканість 
національних та наднаціональних жертв, що призводить до невинних жертв, 
настання суспільно-небезпечних наслідків [1, с. 57]. 

Загалом виділяють низку причин виникнення тероризму, котрі вчені 
поділяють на об’єктивні та суб’єктивні фактори. Серед об’єктивних можна 
побачити нерозв’язаність соціальних, релігійних, національних проблем, котрі 
мають для певної групи суспільства суттєве значення; війна та військові 
конфлікти; невирішеність економічних та фінансових питань, низький рівень 
життя, відчуття психологічного дискомфорту або незахищеності; порушення 
прав та свобод людини; існування таємних організацій тощо. 

Найбільш актуальними суб’єктивними причинами, які породжують 
тероризм є свідомий вибір людини терористичного насильства та зброї в 
процесі боротьби за владу та задоволення власних матеріальних потреб; 
наявність визнаних владних намагань, котрі суперечать соціальним, 
релігійним, національним нормам моралі. Очевидною причиною можна 
назвати і те, що терористи бажають продемонструвати свою перевагу над 
іншими людьми, залякати та зруйнувати цінності. Також варто зазначити, що 
позитивне та підтримуване ставлення до них, посилений вплив неформальних 
норм, при яких закони припиняють забезпечувати необхідний рівень захисту 
сприяють поширенню даного явища [4, с. 463-464]. 

У практичному аспекті, даний злочин є «безособовим», «безлицим», 
тобто таким, що спрямований на величезне коло осіб. Аби позбутися страху 
терористичні угрупування прагнуть перенести його на інших: представників 
чужих народів, націй, країн. Тому так часто ми можемо спостерігати явище 
тероризму представниками не однієї нації, а абсолютно протилежної за своїми 
релігійними переконаннями та цілями групами осіб [2, с. 131]. 
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Ефективними стануть такі заходи запобігання терористичних дій: 
1. Не допускати поширення екстремістських поглядів (тих, які 

передбачають застосування найрадикальніших способів) шляхом 
запровадження спеціалізованих програм. 

2. Викорінювати використання терористичними угрупуваннями 
соціальних мереж задля пропаганди та заохочування. 

3. Створювати умови для розвитку бізнесу та зміцнювати відносини між 
державою та підприємцями. 

4. Удосконалювати рівень обороноздатності комп’ютерних систем та 
залучати професійних хакерів для співпраці з державою. 

5. Посилювати прикордонний контроль та запобігати нелегальній міграції. 
Запобігати тероризму означає забезпечувати внутрішню безпеку 

держави, тому саме вона повинна проводити низку заходів щодо протидії 
даному явищу. Найбільшу небезпеку терористичних загроз знаходяться за 
кордоном, тому необхідно інтегруватися в міжнародні структури, ціллю яких 
є подолання тероризму, а значить посилити міжнародну взаємодію та обмін 
інформацією [2, с. 132]. 

Щодо України, то вона вважається країною з високим рівнем 
терористичної загрози. Згідно даних за 2019 рік вона посідає 24 місце серед 
138 інших країн за кількістю терористичних актів, тоді як у 2018 році посідала 
21 місце, що означає поліпшення ситуації та помітні результати боротьби з 
тероризмом. Найбільше терористичних актів припадає на бойові дії «ДНР» і 
«ЛНР» (близько 235 нападів у період з 2014 по 2016 рік), тоді як з 1991 року 
по 2013 рік було всього 55. Проте наразі кількість терактів помітно 
зменшується (з 2014 року смертність знизилася на 98%). 

Отже, поширення тероризму несе за собою надзвичайну шкоду як для 
людини, так і для держави, його суть є антигуманною, а тому подолання стає 
дедалі необхіднішим. Визначивши причини та усвідомивши проблеми, 
держави можуть використовувати різні заходи запобігання терористичних дій 
для того, щоб теракти не стали буденним явищем, а людське життя не втратило 
свою цінність. 
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ТЕРОРИЗМ ЯК ГОЛОВНА ЗАГРОЗА СУЧАСНІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 
В останні десятиліття в світі спостерігається підвищення активності 

міжнародного тероризму. В ХХІ столітті тероризм став невід’ємною частиною 
політичних та економічних процесів в світі. Він перетворився в один із 
головних факторів сучасності. Для тероризму характерні широкий розмах, 
відсутність чітко визначених державних кордонів, існування достатньо 
налагодженої координації міжнародних терористичних центів і організацій, 
значна матеріальна підтримка. Внаслідок глобального поширення медіа та 
розвитку комунікацій, тероризм розвинув здатність формувати міжнародну 
суспільну думку через залякування. Глобальний тероризм став невід’ємним 
негативним фактором розвитку сучасних міжнародних конфліктів. З кожним 
наступним роком спостерігається тенденція збільшення кількості 
терористичних актів та кількості жертв. 

Сучасний тероризм загрожує не тільки окремим політичним і суспільним 
діячам, групам громадян, об’єктам державної інфраструктури, але і підриває 
мир у всьому світі. Сьогодні терористичні загрози набули глобальний характер 
і представляють серйозну небезпеку як для окремих держав, так і для 
цивілізації в цілому. Терористам вдалось створити міжнародний 
терористичний консорціум, залучити в керівництво певних країн своїх 
спільників, взяти під контроль міжнародні та національні фінансові та 
банківські структури. 

Слово «терор» прийшло з латинської мови (terror – страх, жах). Термін 
тероризм прийшов у політичний лексикон з часів Французької революції, але 
фактично ж тероризм виник набагато раніше [1, c. 3]. В тлумачному словнику 
С.І. Ожегова та Н.Ю. Шведової підкреслюється основний сенс терору, його 
націленість на: знищення своїх політичних противників, способом, що 
виражається у фізичному насиллі; жорстке залякування, насильство [2, с. 796]. 

Сьогодні ні в кого вже не залишилось сумнівів, що тероризм – це фізичне 
насилля, яке доходить до фізичного знищення своїх політичних конкурентів. 
Саме тому, керівництво більшості країн занепокоєні тероризмом і приділяють 
велику увагу для боротьби з ним через ряд причин: 

1. Тероризм породжує страх і формує відчуття небезпеки в більшій мірі, 
ніж інші види насилля. 

2. Терористи завдають удари по невинних жителях (людям похилого віку, 
жінкам, дітям). 

3. Багато держав відчувають себе беззахисними перед обличчям 
тероризму. 

4. Тероризм розцінюється як низько затратна стратегічна зброя, оскільки 
використовує терористів-смертників, але вимагає величезних затрат на 
боротьбу з ним. Підготовка терористів-смертників доволі довгий процес, він 
пов’язаний з психологічним та ідеологічним впливом на смертників, їх 
бомбуванням. 
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5. Ще більш небезпечною є можливість використання терористами зброї 
масового ураження – хімічної, біологічної, ядерної. 

6. Посилюється зв’язок між тероризмом та екстремізмом. 
7. Тероризм перестав бути суто збройним конфліктом чи конфліктом 

інтересів. 
Тероризм, як залякування наразі є широко розповсюдженим у ЗМІ та 

мережі Інтернет. Одним із головних завдань, що вирішуються зо допомогою 
Інтернету, є максимальне висвітлення терористичних атак з прив’язкою до їх 
ідеологічних посилів і залякуванням суспільства. Інтернет виступає як 
ефективний засіб інформаційного впливу на населення, особливо з огляду на 
той факт, що сучасні ЗМІ в своїй роботі все частіше використовують його 
матеріали. Масова пропаганда є одним з основних напрямків діяльності 
терористів в Інтернеті. Вони широко застосовують засоби психологічної 
війни, в тому числі дезінформацію, залякування, маніпуляцію суспільною 
свідомістю, підміну понять і фактів.  

Здійснення кібертерористичних атак з фінансової точки зору стало 
прибутковою справою для терористів, що змушує уряди багатьох країн 
виділяти значну кількість коштів для протидії та нейтралізації цього явища. 
Кібертероризм є серйозною соціально-політичною загрозою для людства, 
причому ступінь цієї загрози через свою новизну, не до кінця ще усвідомлений 
і досліджений. Але досвід країн світу свідчить про те, що кібертероризм не має 
кордонів і може рівним чином загрожувати інформаційній системі будь-якої 
країни. 

Сучасний тероризм представляє не лише загрозу безпеки окремих 
політичних або громадських діячів, організацій, держав. Зважаючи на 
глобальні масштаби й розмах тероризму сьогодні, можна з повною 
визначеністю, стверджувати, що він представляє смертельну небезпеку для 
усього людства. Відомими є спроби отруєння водопровідної води, 
застосування зброї масового ураження на вулицях міста та в метро, загрози 
застосування отруйного газу, бацили сибірської виразки, поширення якої 
могло б порівнятися за кількістю жертв з дією термоядерної зброї. 
Терористами також була створена підпільна лабораторія з виробництва 
палички ботулінусу, 200 грамів якого достатньо для знищення усього живого 
на планеті; не раз робилися спроби незаконного проникнення на ядерні 
об’єкти, отримання доступу до хімічної та бактеріологічної зброї [3]. 

Розширення і поглиблення загроз міжнародного тероризму змушує 
світову спільноту шукати різні способи і засоби протидії цій загрозі. Сюди 
можна віднести і юридичний аспект, і нарощування потужності силових 
структур, і створення відділів кібербезпеки для попередження небезпечних 
ситуацій, пошук джерел по фінансуванню і створення матеріально-технічної 
бази антитерористичних організацій.  

Тероризм на сьогодні є реальною і небезпечною загрозою для усього 
світового товариства. Глобальні терористичні акти не знають кордонів та 
мають здатність впливати як на внутрішні інтереси країн, так і на міждержавні 
відносини. У зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу відбулась 
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трансформація сучасного тероризму, є тенденція до збільшення 
терористичних актів та більшої кількості жертв. Боротьба з тероризмом є 
складним питанням, яке потребує чітко визначеного та злагодженого плану 
дій. Тому сьогодні виникає особливо гостра необхідність у формуванні 
міжнародної колективної системи, яка змогла б протистояти будь-якому 
прояву внутрішнього і зовнішнього тероризму. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 
 
Ефективне управління у туристичній сфері потребує 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних працівників, здатних вести 
за собою колектив та працювати в умовах швидкоплинних змін політичного, 
соціально-економічного, культурного та виробничого середовища, тому задля 
організації комфортного та якісного обслуговування споживачів створюються 
туристичні підприємства. 

Туристичне підприємство – це підприємство різних форм власності, які 
виробляють туристичні товари та послуги, представляють на ринок для 
продажу і метою діяльності мають отримання прибутку. Туристичні 
підприємства завдяки своїй організаційній структурі відносять до підприємств 
малого бізнесу. 

Малий бізнес є вагомою складовою ринкової економіки. Досвід 
розвинених країн свідчить, що 60% ВВП забезпечує малий бізнес. 

За умов ринкової економіки підвищуються вимоги до управління. Як на 
будь-якому підприємстві так і на туристичному існує таке поняття – 
менеджмент. Туристичний менеджмент – це система управління туристичним 
підприємством задля прийняття управлінського рішення. 

Туристичний менеджмент передбачає виконання таких функцій та 
завдань: 

 стратегічне управлінське планування; 
 організація управління туристичним підприємством; 
 координація інтеграції всіх підрозділів туристичного 

підприємства; 
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 управління людьми та їх професійним зростанням, створенням 
умов і стимулів для досягнення особистих цілей та цілей організації [2]. 

Управління підприємством малого бізнесу в індустрії туризму – 
самостійний вид професійно здійснюваної діяльності в ринкових умовах, 
направленої на досягнення в ході господарської діяльності малого готельного 
підприємства певної мети шляхом використання матеріальних і трудових 
ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів управління, яке 
передбачає: 

 орієнтацію підприємства на попит і потреби ринку; 
 підвищення ефективності надання послуг, зменшення витрат та 

отримання оптимальних результатів; 
 господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття 

рішень; 
 постійне коригування цілей і програм залежно від ситуації ринку; 
 необхідність застосування сучасної інформаційної бази з 

комп’ютерною технікою для багатоваріантних розрахунків при прийнятті 
оптимальних рішень [1]. 

Процес управління на малому підприємстві складається з чотирьох 
взаємозалежних функцій: планування, організації, мотивації та контролю. 
Сформувалися вони в процесі поділу і спеціалізації праці оскільки будь-які 
управлінські процеси на підприємстві відбуваються на основі 
функціонального поділу. Функції менеджменту показують сутність і зміст 
управлінської діяльності на всіх рівнях управління: 

 планування поставлених цілей; 
 організація визначає точні строки виконання роботи, хто має 

виконувати ту чи іншу діяльність, організація робочих місць, забезпечення 
оплати праці та ін.; 

 мотивація забезпечує зацікавленість працівників до поставлених 
цілей; 

 контролювання тобто спостереження за ходом виконання роботи [2]. 
Управління малим підприємством туристичного бізнесу неможливе без 

використання інформаційних технологій. Стрімкий розвиток Інтернету дає 
можливість споживачу швидко ознайомитися з усіма видами туристичних 
послуг та здійснити вибір найцікавішої серед них, з наступним швидким 
формуванням замовлення й здійсненням грошових розрахунків.  

Таким чином, процес управління займає важливе місце у туристичній 
діяльності, що спрямований як на досягнення підприємством поставленої 
мети, так і на задоволенням потреб споживачів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
В сучасному світі технологій люди в швидкому темпі життя починають 

забувати, що таке прокинутись зранку та почути спів ранкових птахів, 
відкрити вікно, та побачити як квітне вишня у саду, чи як падають доспілі 
яблука навесні, а також спостерігати за тваринами в природному середовищі, 
прогулятись екологічними стежками і т. д. Тому і виникла така потреба, як 
зелений туризм.Екотуризмабоекологічний туризм – тип туризму, що полягає 
у подорожах до природних недоторканих людиною та, 
часто,природоохоронних територій.Екотуризм сприяє освіті туристів та 
дозволяє збирати гроші на заходи зі збереження території, допомагає розвитку 
ізольованих поселень. Розвиток екотуризму часто розглядається як важливий 
засібзбереження довкіллядля майбутніх поколінь [3]. 

Ще у 1996 р. в Україні було створено громадську неприбуткову 
організацію – «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні». Функціональна діяльність якої спрямована на популяризацію 
відпочинку в українському селі, розвиток сільської інфраструктури та 
зайнятості населення, збереження культурної спадщини та довкілля [1]. 

В Україні для розвитку сільського зеленого туризму визначено п’ять 
регіонів (без урахування території Автономної Республіки Крим):  

- Західний регіон (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська та Чернівецька області) – посідає перше місце за 
популярністю та наданням послуг, в межах якого функціонують 1077 
сільських господарств;  

- Центральний регіон (Київська, Житомирська, Кропивницька, 
Полтавська, Січеславська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області) – 
другий за розвитком СЗТ, діють 273 садиби;  

- Поділля (Вінницька, Тернопільська та Хмельницька області) – послуги 
на відпочинок у сільських садибах пропонують 130 господарств;  

- Південний регіон (Запорізька, Луганська і Харківська області) – 
сконцентровано 30 садиб сільського зеленого туризму [2]. 

Відпочинок на селі є одним із найперспективніших шляхів відродження 
та розвитку українського села, а також підвищення економічного рівня 
регіонів України. Розвиток інфраструктури сільського зеленого туризму не 
вимагає значних капіталовкладень, як інші види туризму, і може 
здійснюватися за рахунок коштів самих селян без значних додаткових 
інвестицій. Зелений туризм підвищить рівень життя місцевого населення, 
економічно зацікавленого у збереженні та примноженні наявних ресурсів. 
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Сільський туризм найбільшою мірою відповідає сучасним пріоритетам 
сталого еколого-економічного розвитку України, а саме: збереження 
природного та культурного середовища, економічна підтримка добробуту 
місцевої громади, постачання туристам місцевих екологічних продуктів 
харчування [2]. 

Необхідність розвитку сільського зеленого туризму в Україні 
визначається такими передумовами, що в подальшому формують і його 
перспективи: 

– зростаючим попитом мешканців українських міст та іноземців на 
відпочинок у сільській місцевості; 

– унікальною історико-етнографічною спадщиною українських сіл; 
– багатими рекреаційними ресурсами; 
– екологічною чистотою сільської місцевості; 
– відносно вільним сільським житловим фондом для прийому туристів; 
– наявністю вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 
– традиційною гостинністю господарів тадоступною ціною за 

відпочинок; 
– можливістю надання комплексу додаткових 
послуг з екскурсій, риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях 

тощо [1]. 
Отже, сільський зелений туризм може бути корисним як для 

відпочиваючих, так і для сільських громад, регіонів і держави в цілому, 
оскільки сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей економіки. Його 
розвиток сприятиме збереженню селянства, як носія української ідентичності, 
культури і духовності, це додаткові можливості для популяризації української 
культури, поширення знань та інформації про історичні, природні, 
етнографічні особливості України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку 
держави. Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення 
соціально-економічних проблем села полягає передусім у тому, що він 
розширює сферу зайнятості сільського населення і дає селянам додатковий 
заробіток, розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки у 
виробничій сфері але й у сфері обслуговування.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В 
УКРАЇНІ 

 
B cучacнoмy cвiтi екcтремальний тyризм вже дaвнo cтав реaльним 

джерелом для розвитку еконoміки крaїн. Зaмінивши coбoю пoпередній йoмy 
пляжний відпочинок, екcтремальний вид тyризмy cтає все бiльш популярним 
видом проведення вільного часу. Eкcтремaльний тyризм відіграє знaчнy рoль 
y cтвoреннi рoбoчих мiсць, фoрмyвання BBП, a такoж зaбезпечення зaйнятocтi 
нacелення. Poзвиток екcтремaльнoгo туризму вiдiграє вaжливу рoль у 
вирішеннi coцiальних прoблем. Гoлoвна мета екcтремaльнoгo туризму вiдчути 
небезпеку, абo викид адреналiну, тим cамим людина мoже пoзбавити cебе вiд 
нагромaдженoгo cтреcу, щo є дуже вaжливим для мiськoгo нacелення, де 
рiвень перенaвaнтаження нервoвoї cиcтеми дуже виcoкий [3]. 

Aктyaльнсть дaнoї теми зyмoвлена тим, що не зважаючи на нaявнiсть 
рecyрciв для eкcтремaльнoго виду тyризмy в Українi даний вид рoзвинeний не 
так добре, як в iнших частинах cвiтy, зокрема в Єврoпi. Aле иcе ж таки, 
eкcтрeмaльний туризм в нашiй крaїнi поступово рoзвивaється, хоча не 
хaрaктeризується cтaбiльним зростанням. 

Для Укрaїни рoзвитoк eкcтрeмaльнoгo тyризмy є осoбливо важливим, 
тoмy щo дaнa гaлyзь є cприятливим ceрeдoвищeм для фyнкцioнувaння 
пiдприємств мaлoгo бiзнесу. Eкстремальну пoдoрoж мoжливo здiйснити навiть 
не виїжджаючи за межi свoгo мiста, завдяки цьoму, цей вид туризму здатний 
рoзвиватися без значних грошових затрат. Tакoж екстремальний туризм є 
перспективною галуззю для залучення iнoземних iнвестицій в ширoких 
масштабах i в кoрoткi термiни, щo є дуже важливим i неoбхiдним для рoзвитку 
екoнoмiки України [1].  

Hезважаючи на те, що екcтремaльний ткризм з року в рiк стає вcе бiльш 
популярним, yкраїнcькi туристи в основному вiддають перевагу таким, як 
ранiше популярним видам туризму, як екcкyрciйний, пiзнавальний та 
пляжний. А вcе тому, що бiльша частина тyриcтiв мало oбiзнана, що в себе 
включає екcтремальний туризм, куди можна поїхати i cкільки це коштує. Для 
цього неoбхiдно у засобах маcoвої iнфoрмацiї населення активно проводити 
рекламу внутрiшньoгo екcтремальнoгo туризму, замicть того, щоб 
пропагувати мiжнародний екcтремальний туризм. Tакож неoбхiднo роздавати 
безкoштовнi бyклети-пyтiвники аби люди могли побачити та oзнайoмитись з 
вiтчизняним тyриcтичним продуктом. 

Hа нашу думку, ocновнoю прoблемoю рoзвитку екcтремального туризму 
в Українi є пoгане фiнанcування. Звiдcи вихoдить, що маючи рiчки, гoри, 
печери, значну кiлькicть мiсць для активного туризму – вcе, щo пoтрiбно для 
екcтремальнoгo вiдпочинку, при недocтатньому фiнанcуваннi цi мicця 
знахoдяться в неналежному cтанi. Cлабкий рoзвитoк екcтремальнoї 
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cпрямованoстi призвoдить дo тoгo, щo в Україні немає належного cервicу, 
відcутність кваліфікованого перcoналу та кoштів на дoрoге і надійне 
cпoрядження. Toму, для жителiв України бiльш рацioнально, з тoчки зoру 
безпеки та грoшових витрат, придбати екcтремальний тур дo зарубіжнoї 
країни.  

Hезважаючи на це, багатo українських пiдприємців бачуть перспективу у 
рoзвитку eкcтрeмaльнoгo тyризмy в нaшiй крaїнi. Toму в Українi ocтaннiми 
рoкaми з'являються тyриcтичнi oргaнiзaцiї, якi зaймaютьcя виняткoвo 
eкcтрeмaльним тyризмoм, oрганiзoвуючи тyри. Яскравим прикладом є 
туристична кoмпанiя «Trigor» у мiстi Вінниця, яка займається oрганiзацiєю 
гiрськолижного вiдпoчинку, сплавiв, пoхoдiв, рiзних видiв пiшoхiдних 
екскурсiй. 

 В нашій країні існують всі передумoви для рoзвитку екстремальнoгo 
туризму: геoграфiчнi, прирoднi, екoнoмiчнi, сoцiальнo-демoграфiчнi. 
Прoпoную рoзглянути, якими багатими ресурсами для рoзвитку данoгo виду 
туризму вoлoдiє Україна.  

Oдин з найбiльш пoпулярних та дoступних видiв екстремальнoгo 
вiдпoчинку в Українi – це рафтинг. Bелика кiлькiсть гiрських рiчок – 
Пiвденний Буг, Чoрний Черемoш, Прут – приваблює усiх, хтo кoли-небудь 
захoплювався вoдним туризмoм. На даний мoмент iснує декiлька вiдoмих 
клубiв, якi oрганiзoвують кiлькаденнi сплави на байдарках абo катамаранах. 
Tуристи забезпечуються неoбхiдним oбладнанням, а сплав прoходить пiд 
керiвництвoм дoсвiдчених oрганiзатoрiв. 

Biйськoвi тури – дoсить нoвий вид екстремальнoгo вiдпoчинку. 
Зацiкавленi люди – це в oснoвнoму, oфіснi працiвники та мешканцi великих 
мiст, якi бажають вiдпoчити вiд рутинної рoбoти та навкoлишньoгo 
середoвища. Oсoбливий пoпит мають екскурсiйнi тури в Чoрнoбильську зoну. 
Дуже багатo українських кoмпанiй oрганiзoвують пoїздки у небезпечний 
Чoрнoбиль. Bартo зауважити, щo ЧAEC цiкавить не тiльки українських 
туристiв, а й гoстей нашoї країни. Bесь свiт знає про катастрoфу, щo вiдбулась 
у 1986, саме тoму люди цiкавляться радiацiйнoю специфiкoю та станoм 
прирoди пiсля аварiї [2]. Tаким чинoм, в Українi з’являться атoмний вид 
туризму, тoбто туризм в мiсця атoмних трагедiй абo аномалiй. Дo вiйськових 
турiв такoж мoжна вiднести екскурсiї на вiйськові oб’єкти, аерoдрoми та 
стрибки з парашутом.  

B Закарпатськiй oблacтi нaйбiльш пoпyлярними є гiрськi види 
eкcтрeмaльнoгo тyризмy. Дo них відносяться: альпінізм, cнoyбoрдинг, гiрcькi 
лижi, скі-тури та інші не менш захоплюючі гірськолижні види спорту. Вони 
приваблюють не лише молодь, а і старше покоління, яке здавалось би завжди 
надають перевагу більш спокійному відпочинку. Курорти у Закарпатськiй 
oбластi мають висoкий рівень сервісу, що завжди приваблює іноземних 
туристів, це дoзвoлить в пoдальшoму успiшнo рoзвивати гiрськi екстремальнi 
види туризму. 

Це лише маленька частина ресурсiв України за дoпoмогою яких в нашiй 
країнi екстремальний туризм мoже рoзвиватися пoвною мiрoю. При 
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належному фiнансуваннi державoю туризму в цiлoму, бажання українських 
пiдприємцiв рoзвивати вiтчизнянi види екстремальнoгo туризму, а головне, 
свiдoмий вибiр наших громадян саме такoгo турпрoдукту, сприятиме дo 
швидких темпiв рoзвитку екстремальнoгo туризму на теритoрiї України.  
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Туризм в останнiдесятилiття характеризується надзвичайно високими 
темпами розвитку, що дозволило йому стати однiєю з провiдних, найбiльш 
динамічних та перспективних галузей світової економіки. Ефективність 
функціонування суб'єктiв туристичної дiяльностi, в силу специфiки їх роботи, 
значною мiрою залежить вiд макросередовища. Пiдприємства туристичної 
галузi особливо чутливо реагують на змiни факторiв макросередовища, адже 
їх виробничо-господарська дiяльнiсть та продукти працi характеризуються 
рядом специфiчних особливостей. Це потребує ґрунтовного вивчення 
основних факторiв, що обумовлюють функцiонування та розвиток 
туристичних пiдприємств в Українi. Тому оцiнка впливу зовнiшнiхфакторiв на 
функцiонування i розвиток туристичних пiдприємств є актуальною i 
своєчасною. 

Процеси функцiонування та розвитку пiдприємств туристичної сфери 
дослiджувались у наукових працях таких авторiв, як: Л.І. Гонтаржевська,            
А.П. Дурович, Л.П. Дядечко, М.О. Жукова [1], І.B. Зорін, В.О. Квартальнов, 
В.Ф. Кифяк, В.К. Кіптенко [2], М.П. Мальська, С.В. Мельниченко,             
Т.І. Ткаченко, І.Ю. Швець, І.М. Школа, Л.М. Шульгіна та ін. 

Метою даного дослiдження єаналiзфакторiв макросередовища та його 
вплив на функцiонування i розвиток суб'єктiв туристичної дiяльностi. 

Кiптенко В.К. зазначає, що «зовнiшнє середовище тур фірми подiляють 
на мiкросередовище (або робоче середовище, безпосереднє оточення - 
середовище непрямого впливу) i макросередовище (або загальне середовище, 
безпосереднє дiлове (бiзнес) оточення - середовище прямого впливу)» [2]. 
Саме макросередовище, вплив його факторів на туристичне підприємство ми 
розглянемо далi.  
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Існує шiсть основних груп факторiв макросередовища:демографiчнi, 
cоцiально-культурнi, економiчнi, природнi, науково-технiчнi та полiтико-
правовiфактори. 

Розглянемо кожен з цихфакторiв, та проаналiзуємо, який вони мають 
вплив на розвиток туристичного пiдприємства. 

Перший фактор, який ми розглянемо – демографiчний фактор. У процесi 
дослiдження цього фактора необхiдно звернути увагу на чисельнiсть 
населення, його територiальне розміщення, його вiкову структуру, 
спiввiдношення народжуваностi та смертностi, рiвень урбанiзацiї, сiмейний 
стан населення, а також мiграцiйнi процеси. Дослiдження демографiчних 
факторiв макросередовища займає важливе мiсце при аналiзi ринкових 
можливостей туристського пiдприємства, адже для кожної з цих групп 
класифiкацiї населення, потрiбен "свiй" туристський продукт. Дослiджуючи 
рівень урбанізації можна зробити висновок, що через велике 
перенавантаження та нервовi напруження у мешканців великих міст 
з'являється необхiднiсть у змiнi оточення, тому у мiстах ступінь туристичної 
активностi значно вище, нiж у сiльськiй мiсцевостi. 

Наступний фактор – соцiально-культурний. Соцiально-культурний 
фактор впливає на туристичне пiдприємство за допомогою сталих норм, якi 
прийнятi в суспiльствi, системи соцiальних правил, духовних цiнностей, 
ставлення людей до природи, працi i до самих себе. Вiдправляючи туриста до 
іншої країни, тур агент має ознайомити його з нормами поведiнки, цiнностями 
та традицiями даної країни, для того, щоб мiж місцевим населенням та 
туристом не виникало конфлiктiв.Також змiна соцiально-полiтичних i 
економiчних умов в Українi пожвавила розвиток туризму в серединi країни i 
стимулювала бажання достатньо великої частинина селення подорожувати за 
її межами. 

Економiчн iфактори. Економiчнi факторипов'язані з рівнем зайнятостi, 
рівнем доходiв та купівельною спроможностю населення. Дослiдження 
впливу рiвня доходу на схильнiсть до подорожей дозволили виявити кілька 
тенденцiй: по-перше, люди починають подорожувати лише при визначеному 
рiвні доходу, по-друге, по мiрi зростання доходу збiльшуються витрати на 
поїздки –здiйснюються подорожi в більш віддаленi країни та регiони з 
вiдносновисокимрiвнемцiн на послугирозмiщення та харчування; по-третє, 
iснує мінімальний рівень доходiв(критична точка), який не призводить до 
витрат на подорожi. 

Природнi фактории маркетингового макросередовища останнiм часом 
набувають дедалi бiльшого значення у зв’язку зi зростанням рiвня забруднення 
навколишнього середовища. Екологiчнi проблеми були головною причиною 
виникнення концепції соціально-етичного маркетингу. Її суть у тому, що, 
задовольняючи потреби окремих споживачiв, туристичне пiдприємство 
повинно враховувати iнтереси суспiльства в цiлому. Яскравим прикладом 
такої маркетингової стратегiї можуть бути еко-тури. Екологiчнi тури 
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передбачають повне занурення людини в красу i чистоту природи, а також у 
самобутнiсть того краю, де проходить екологiчна подорож. Еко-тури 
допомагають людинi замислитися, що природа потребує бiльш уважного та 
обережного ставлення до неї, хоча навiть еко-тур не можна зробити повнiстю 
екологiчним i безпечним для природи. 

Науково-технiчнi фактории радикально змiнюють методи ведення бiзнесу 
в туристичнiй iндустрiї. Останнiм часом популярностi набирають онлайн 
послуги, за допомогою яких клiєнт сам може обрати та купитии собi тур. З 
одного боку застосування туристичним пiдприємством такого методу 
обслуговування допомагає клiєнту дуже зручно придбати тур не виходячи з 
дому, а власнику зекономити на заробiтнiй плат iпрацiвникiв, адже в них вже 
не буде необхiдностi. Але з iншого боку це призведе до того, що дiяльнiсть 
турагентiв стане не актуальною.  

Полiтико-правовi фактори. Змiна законодавчої системи може вплинути на 
рівень конкуренцiї. Туристичне пiдприємство у своїй дiяльностi має опиратися 
на закони держави та нормативно правовi акти, що встановлюють правовi 
норми та рамки вiдносин, дає туристському пiдприємству можливість 
визначити для себе допустимi межi дiй i прийнятнi методи відстоювання своїх 
iнтересiв. При цьому необхiдно вивчати законодавчо-правовi акти, що 
регулюють господарську дiяльнiсть в цiлому, i туристський бізнес зокрема. 

Таким чином, можна зробити висновок, що фактории макросередовища 
значною мiрою впливають на розвиток та функцiонування туристично 
гопiдприємства. Дослiдження та вивчення цих факторiв залишається завжди 
актуальною темою для маркетологiв, тому що зовнiшнє середовище постiйно 
змiнюється. Через свої швидкi змiни макросередовище iнколи називають 
«рухливим середовищем». Для рiзних туристичних підприємств навiть в 
умовах однієї країни рухливість середовища може бути неоднаковою. 
Цепов'язано з характером дiяльностiпiдприємства на тому чиiншому ринку. 

Туристське пiдприємствона ринку дiє не вiдокремлено, а в оточеннi та під 
впливом різноманітних факторiв, якi складають макросередовище. Вiдносини, 
що складаються мiж суб'єктами середовища i фiрмою, рiзноманiтнi i за 
характером впливу на них з боку фiрми вони можуть бути контрольованими т 
анеконтрольованими. Завдання пiдприємства зводиться до зниження до 
мiнiмуму неконтрольованих факторiв середовища та вишукування 
можливостей опосередкованого впливу на них. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ 
ПЕРЕРОБКИ У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОБНИЦТВА СТРАВ  

Морські водорості з давніх-давен привертали увагу людини. Їх вживали 
не лише як неоціненний харчовий продукт, а й як ефективний засіб лікування 
та профілактики багатьох захворювань. Морські водорості є одним із 
найефективніших природних джерел органічного легкозасвоюваного йоду. 
Водорості є джерелом біологічно активних речовин, серед яких -
поліненасичені жирні кислоти, похідні хлорофілу, полісахариди, фукоїдани, 
глюкани, пектини, галактани, альгінова кислота, ферменти, рослинні стерини, 
каротиноїди. У багатьох водоростей виявлено протипухлинну активність 
(ламінарія, фукус), антимікробну, антибактеріальну та противірусну дію. 
Водорості справляють антимутагенний і радіопротекторний вплив, а також 
вирізняються протизапальною та імуномодулюючою активністю [3]. 

Макрофіти (водорості та морські трави) і дієтичні добавки з них 
набувають широкого використання у технологіях харчових продуктів. 
Останніми роками зростає інтерес до водоростей як перспективних дієтичних 
добавок. Це обумовлено їх специфічним складом і здатністю синтезувати 
унікальні полісахариди, нехарактерні для наземної рослинності [2]. 

Популярність водоростей вже привела до розвитку цілого спектру 
інноваційних продуктів, включаючи спреди, салати, маринади, а також цілий 
ряд інгредієнтів та добавок, що виготовляються з водоростей та 
використовуються в різних галузях харчової промисловості [4]. 

Популярності зараз набувають салати з водоростей, особливо з морської 
капусти: з овочами, грибами, фруктами, ягодами, прянощами. Морську 
капусту в більшості випадків використовують мариновану. Новим напрямком 
використання морської капусти стала розробка технології приготування 
джемів, що рекомендують при виготовлені різноманітних кондитерських 
виробів для харчування дітей дошкільного та шкільного віку. Також були 
розроблена технологія виробництва джему, збагаченого селеном для 
використання в якості дієтичного продукту в дієтотерапії хворих з ішемічною 
хворобою серця. Для дієтичного харчування людей, що страждають на 
цукровий діабет, був розроблений джем на основі ламінарії з додаванням 
підсолоджуючих речовин та хрому [4]. 

Спіруліна- це мікроскопічна водорость, яка може використовуватися для 
нормалізації обмінних процесів, зменшення впливу шкідливих речовин і 
радіонуклідів на організм людини. Особливо багата спіруліна на лейцин, 
валін, треонін, ізолейцин. Лізину в спіруліні більше ніж в усіх овочах, за 
виключенням бобових. Спіруліна містить значну кількість фосфору, є 
найбагатшим джерелом заліза і кальцію. Її використовують з метою виведення 
з організму шлаків, важких металів, радіонуклідів. Вона відновлює 
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гормональний баланс, поліпшує діяльність нервової системи, сприяє загоєнню 
ран. Страви зі спіруліною характеризуються високими органолептичними 
показниками, підвищеною харчовою цінністю, вони збагачені залізом, 
цинком, селеном. Стравам зі спіруліною притаманні радіозахисні властивості 
[1]. 

Отже, створення продуктів функціонального призначення з водоростями 
та їх споживання забезпечують організм людини достатньою кількістю 
необхідних біологічно активних речовин у найбільш сприятливих для 
засвоєння формах без накопичення шкідливого надлишку. Харчові  продукти 
із водоростями дозволяють нормалізувати надходження в організм людини 
вітамінів, мінеральних елементів, у тому числі йоду, сприяють виведенню 
важких металів, пестицидів, радіонуклідів, надаючи харчовим продуктам 
радіопротекторних властивостей. Але, незважаючи на появу харчових 
продуктів із водоростями, їхній асортимент на сьогодні дуже незначний і не 
задовольняє потребу населення в таких продуктах. Тому необхідно 
продовжувати роботу з розширення асортименту продукції функціонального 
призначення з використанням водоростей. 
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МІКСОЛОГІЯ, ЇЇ РОЗВИТОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 

МИСТЕЦТВО РОБОТИ БАРМЕНА 
 

Існує безліч думок про те, що професія бармена не включає в себе жодних 
складнощів. Однак такі думки – глибока помилка. Насправді бармен для 
відвідувача закладу часто стає не просто людиною, яка «оновить» стакан, а 
справжнім другом та психологом.  

Саме творчість бармена та вагомий науковий підхід, розуміння фізичних 
і хімічних процесів, що використовуються під час створення коктейлів та 
вміння керувати ними полягає у сучасному роз’ясненні терміну «міксологія». 
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Змішані напої або коктейлі не є продуктом масового виробництва, їх не 
виробляють завчасно на заводах і фабриках. Згідно з найбільш імовірною 
версією, коктейль з’явився 200 років тому під час святкування на честь 
переможців півнячих боїв. Іспанці та португальці, які приїхали до Америки, 
навчили своїх нових земляків-індіанців «благородній забаві» — півнячим 
боям, які швидко стали популярними, зокрема, тому, що після бою 
влаштовували бенкет. На переможця укладали парі, а виграш відзначали 
алкоголем, під час яких змішували різні напої, які попадалися під руку, 
намагаючись створити в келиху кілька різнокольорових шарів. Назва напою 
визначалася його кольором, який нагадував забарвлення півнячого хвоста [3]. 

Відмінністю роботи бармена-міксолога є те, що перше, на що він 
орієнтується, це смакові якості коктейлю. Шляхом експериментів з різними 
інгредієнтами, які звичайному відвідувачеві бару взагалі можуть здатись 
непоєднуваними, створюються нові смаки, нові напої. Тут дуже важливі 
дрібниці і терпіння. Деякі настоянки доводиться готувати тижнями, щоб потім 
додати краплю в бокал. А все для того, щоб здивувати гостя цікавим ароматом 
чи приємним післясмаком, а не цирковими трюками. Деталі – важливіші за все 
[1]. 

Існує величезна кількість змагань, конкурсів як на території України, так 
і всього світу. Найбільш популярним є WORLD CLASS. Вже дванадцятий рік 
поспіль конкурс барменів WORLD CLASS від DIAGEO RESERVE – найбільш 
масштабне і престижне змагання у світі барного мистецтва. WORLD CLASS – 
це глобальна подія, на якій більше 50 претендентів з усього світу змагаються 
за звання кращого бармена світу, демонструючи свою майстерність і 
креативність. 

Барні посиденьки – це кульмінація взаємин людства з нашим оточенням, 
апофеоз нашого технологічного розвитку та критична точка для розуміння 
принципів роботи нашого власного тіла, мозку і психіки. Вважається, що 
Вільяму Фолкнеру належать слова «Цивілізація починається з дистиляції», але 
пішовши далі, не обмежуючись простими очищеними перегонкою спиртами, 
включивши у це коло вино, пиво, медовуху, саке, та інші міцні алкогольні 
напої [2]. 

Отже, професія бармена дуже цікава, актуальна, є тою спеціалізацією, яка 
постійно в русі розвитку. Крім бездоганного володіння професійної складової 
своєї роботи бармену потрібно володіти певними психологічними і фізичними 
якостями. Абсолютно необхідними є комунікабельність, доброзичливість і 
самовладання. Кваліфікований бармен – в деякій мірі психолог або навіть 
психоаналітик. Він повинен вміти слухати і чути, спілкуватися, відчувати 
людину. Від бармена часто чекають не тільки замовленого коктейлю, але і 
розуміння, співчуття або навіть ради або просто гарного настрою. У бармена 
повинно бути бажання, майже потреба доставляти людям радість. Кожна 
людина – як мобільний телефон, йому потрібна підзарядка. Якщо бармен – 
професіонал, він дає цю підзарядку. 
Список використаних джерел: 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВІДОМИХ ДЕСЕРТІВ  
 

Сучасна десертна  кулінарія – це мистецтво спокуси.   
Поняття «десерт», що походить від французького «desservir» та означає 

«стіл без тарілок»  зустрічається в європейській гастрономії  з XVII століття. 
Воно пригадується у лікарській книзі англійського письменника, філософа та 
громадського діяча Вільяма Вогхана «Вказівки для здоров’я». Однак десерт як 
страва, що є кульмінацією, завершенням трапези, з’являється у середині ХІХ 
століття. Саме тоді з одночасної подачі багатьох різноманітних страв 
перейшли до поступової подачі окремих страв у індивідуальних тарілках. 
Появу цього способу подачі пов’язують із іменем відомого французького 
кухаря Марі-Антуана Карема. Його вважають одним із засновників «високої 
кухні», що працював при дворі російського імператора Олександра І, 
англійського короля Георга IV та австрійського імператора Франца ІІ[1]. 

Сьогодні у світі існує неймовірна кількість десертів. В ресторанах їм 
відводять окрему "десертну карту", а кулінари зі світовим ім'ям створюють 
нові шедеври. Розглянемо найпопулярніші з них. 

Крем-брюле. У перекладі з французької "crèmebrûlée" означає "обпалені 
вершки". Класичний крем-брюле - це заварний вершковий крем з карамельною 
скоринкою.  Крем-брюле вважається традиційним французьким десертом, але 
насправді достеменно невідомо, де саме він був винайдений. У Франції 
впевнені, що десерт вигадав придворний кухар герцога Орлеанського Франсуа 
Месельяно - рецепт крем-брюле опублікований в його кулінарній книзі, 
виданій у 1691 році.  

Сабайон. Один з найвідоміших десертів італійської кухні - збитий яєчний 
соус з вином і цукром. Загалом, сабайоном називають будь-які пінні десерти з 
алкоголем. Вони дуже популярні не тільки в Італії, але і в Латинській Америці. 
Цей рецепт винайшли випадково у XVI сторіччі на монастирській кухні в 
П'ємонті.  

Тірамісу. Народився знаменитий десерт фактично випадково на Півночі 
Італії, в кінці XVII століття. Тосканський ерцгерцог Козімо III ді Медічі, 
відомий ласун, вирішив одного разу нанести візит до сусідньої Сієни. Місцеві 
кухарі, прагнучи догодити високому гостю, проявили фантазію і приготували 
"на солодке" абсолютно нову страву, назвавши її zuppadelduca (Суп герцога). 
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Чізкейк. Класичний десерт американської кухні, в якому на основу - корж 
з подрібненого печива - викладають збитий сирний крем. Справжній 
класичний чізкейк з'явився на світ у 1929 році, коли Арнольд Рубен, власник 
знаменитого нью-йоркського ресторану "Turf", винайшов рецепт 
приготування чізкейку з сиру "Філадельфія".  

Персики "мельба". Вишуканий десерт з морозива, персиків і малинового 
пюре. Вперше цей десерт приготував іменитий французький кухар Огюст 
Ескоф'є для оперної співачки Неллі Мельба у XIX сторіччі[2].  

Фондан.  Популярна французька десертна страва, кекс з шоколадного 
бісквітного тіста. Його особливістю є тверда хрустка оболонка і рідка 
серцевина.Цей десерт в англомовних країнах має назву lavacake або 
moltenchocolatecake. У європейських країнах також використовується назва 
petitgateau. Фондан став всесвітньо популярним лише в кінці XX століття - про 
його походження сперечаються кілька іменитих французький кулінарів: Жан-
Джордж Фонгеріхтен, Жак Торр та Мішель Брасс. 

Торт Наполеон". Придумали цей багатошаровий кондитерський торт 
московські кондитери в 1912 році до сторіччя вигнання французької армії з 
Росії. 

Макарон. Кондитерський виріб французького походження. Він являє 
собою два печива, з'єднаних варенням або кремом. Цей десерт відрізняється 
неймовірним смаковим розмаїттям.Макарон вперше приготувати в 791 році в 
монастирі, розташованому в місті Нансі в регіоні Лотарингія на північному 
сході Франції. Рецепт зберігся в старовинних кулінарних книгах. 

Десерти неспроста завоювали весь світ – вони поєднують в собі 
вишуканість смаку, простоту приготування, свіжість і натуральність вихідних 
продуктів. Кожна країна славиться своїм особливим десертом, традиції 
приготування якого дбайливо зберігаються і передаються з покоління в 
покоління. 
Список використаних джерел: 
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Культурна спадщина – це те багатство, яке збагачує кожного, хто вміє ним 

користуватися. І в першу чергу збагачує духовно. Та між цінністю культурної 
спадщиниукраїнського народу і її суспільним усвідомленням та ефективним 
використанням на сьогодні існує провалля. Проблема в тому, що ні система 
навчання й виховання з її суспільними інституціями, ні наявна в Україні 
інфраструктура культури не забезпечують належного формування гідних 
великої культурної спадщини спадкоємців – вільних і відповідальних 
громадян [1]. 

Багатство ж культурної спадщини може використовуватися шляхом 
створення доданої вартості існуючими культурними вартостями. Цього можна 
досягти за допомогою туризму. Щоправда, при цьому слід враховувати 
різницю між туристичною діяльністю, яка є економічною чи комерційною, та 
відмінною від неї певними особливостями культурною, до якої належить 
пам’яткоохоронна, музейна діяльність. Також слід виокремлювати види 
туризму, які різняться своїми туристичними продуктами і відповідно 
методами формування цих продуктів та застосування до них маркетингових 
інструментів [2]. 

Багата та різноманітна історико-культурна спадщина є основою 
формування системи різнопланових туристичних маршрутів для всебічного 
ознайомлення туристів з окремими сторонами матеріальної та духовної 
культури країни.  

Українська держава пройшла довгий і важкий шлях до становлення та 
визнання. Історія України повна воєн, перемог, поразок, величі та слави. 
Кожен історичний етап залишив після себе значну історико-культурну 
спадщину, яку сьогодні зараховують до туристичних ресурсів, які можна 
використати на користь туристичній індустрії України, туристичного бізнесу 
та міжнародного іміджу України загалом. Так, найважливіші етапи 
історичного розвитку держави й сьогодні нагадують про себе пам’ятками 
архітектури та містобудування, витворами мистецтва, іконопису чи 
книгодрукування [3]. 

Використання історико-культурних пам’яток в туристичній галузі сприяє 
забезпеченню охорони та подоланню факторів, що негативно впливають на 
їхній стан: відсутність належного державного фінансування в передбачених 
бюджетом обсягах, низька фінансова спроможність користувачів пам’яток, 
відсутність відповідних правових умов для залучення приватних інвестицій до 
справи охорони культурної спадщини, недостатня суспільна усвідомленість 
пріоритетності справи збереження пам’яток.Історико-культурна спадщина 
ефективно охороняється лише в тому випадку, коли набуває цінності в очах 
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суспільства. Пам’ятка повинна розкривати свою неповторність, викликати 
естетичні переживання. Залучення до сфери туризму значно покращує ці 
можливості пам’ятки. Об’єкт, який активно використовується в туризмі, 
популяризується та може отримати до 70% коштів на своє утримання в 
належному стані[4]. 

В Україні під охороною держави перебувають понад 70 тисяч пам’яток 
історії та культури, серед яких понад 12 тисяч особливо цінних у 
туристичному плані, і вони є зразками монументальних витворів мистецтва, 
починаючи від ІІІ століття до н.е.Наразі Київ є другим містом України (після 
Львова) за кількістю пам’яток архітектури (понад 1500), це – головний 
історико-культурний центр не лише нашої держави, а й усієї Європи. В першу 
чергу, це зумовлено історією самого Києва, яка сягає корінням у глибину 
тисячоліть і широкого розмаху починає набувати вже за періоду Русі [5]. 

Столиця є багатою на культові споруди. В першу чергу, це Києво-
Печерська лавра, Михайлівський Золотоверхий монастир та Національний 
заповідник «Софія Київська» й ряд інших. Всі ці пам’ятки мають довгу та 
багату історію і  завжди цікавлять гостей міста. Їх територія не обмежується 
лише культовими спорудами, а включає в себе ще музеї, печери, дзвіниці тощо 
й дає змогу привернути увагу самого вибагливого туриста [6].Важливим серед 
туристичних об’єктів української столиці є Андріївський узвіз та ряд його 
архітектурних пам’яток. Основна забудова вулиці виконана в 90-х рр. XIX – 
на початку XX ст.Нині, відтворений у стародавньому вигляді, узвіз – це місце 
виставки-продажу живопису і виробів народної творчості просто неба. 
Андріївський узвіз називають київським Монмартром. Тут завжди можна 
побачити художників, що демонструють свої роботи, зразки прикладного 
мистецтва – прикраси, посуд із скла і кераміки, фігурки з дерева, іграшки, 
медалі, монети тощо. Незважаючи на час, на узвозі панує атмосфера 
містакінця XIX – початку XX ст. Вулиця відома тим, що в будинку № 13 жив 
письменник Михайло Булгаков, нині в цьому будинку діє присвячений йому 
літературно-меморіальний музей. На Андріївському узвозі також працює 
унікальний Музей однієї вулиці. У ньому показано історію Андріївського 
узвозу у картинах, фотографіях та інших речах від давнини до наших часів[7]. 

Історико-культурні передумови, таким чином, мають чималий вплив на 
розвиток та становлення туризму в Україні. Зважаючи на те, що Україна багата 
на пам’ятки історії, тут представлена історико-культурна спадщина усіх етапів 
історії держави. Наявність значних історико-культурних ресурсів та їх активне 
використання мають позитивно вплинути на розвиток потенційно можливих 
видів туризму та поліпшення туристичного іміджу України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ДЕКАНТУВАННЯ ВИНА 
 

Процес декантації відбувається шляхом переливання вина з однієї тари 
(пляшки) в іншу (декантер) з метою відокремлення вина від природного осаду 
та насичення його киснем.  

Сомельє після відкорковування вина повинен продегустувати вино з 
метою переконання у належній якості вина, визначення потреби декантації та 
перевірки температури подачі перед сервіруванням. 

Процес декантації необхідний за наявності осаду (що є типовим для 
старих вин бордо), а також з метою аерації вина. Велика кількість витриманих 
вин тяжко проходить зв’язок з киснем, тобто декантація може зіпсувати смак 
та якість вина. Такі вина потребують розливу у бокал безпосередньо перед 
вживанням. 

Необхідним інвентарем для декантації вина є скляний графин (декантер), 
ніж сомельє, лійка та краплеутримувач. 

Перш ніж приступити до процесу декантації вина, пляшка має 
знаходитись у вертикальному положенні мінімум 24 години. Якщо осаду 
багато, то відповідно довше часу необхідно для декантації. Після цього, 
потрібно з відкритої пляшки перелити вино у декантер. Дуже важливим 
нюансом є те, що вино має поступово стікати по стінкам декантера. За 
процесом декантації необхідно спостерігати на світлі, оскільки так краще 
видно наявність чи відсутність осаду. 

Більшість рожевих і витриманих (20-50 років) вин не підлягають 
декантації. Молоді червоні та білі вина, шампанське брют (біле і рожеве), 
також не потребують відокремлення осаду та аерації. 

Існують також певні типи вин, що підлягають обов’язковому процесу 
декантації: 

- зрілі червоні вина плідних років врожаю (1982, 1985, 1986, 1988, 
1989,1990); 



157 

- вина років з високою якістю врожаю, таких як 1945, 1961, 1982. Проте 
передбачити результат декантації у даному випадку проблематично, тому що 
термін витримки даних вин більше 30 років; 

- ігристі червоні вина гарних сортів або середніх років врожаю (1983,1991, 
1992, 1993, 1994, 1997); 

- червоні вина кращих із недавніх врожаїв: 1995, 1996, 1998 років, які 
відкорковувати не рекомендують (Grand Cru, Vieilles), але на які мають певний 
попит. Існує єдиний варіант покращення смаку даних вин – декантація; 

- більшість білих вин «Grand Cru» віком від 5 до 15 років – Бургундські, 
Монраше, Кортон, Шарлемань, Батар, Шевальє, Мерсо, Пулиньї, Шассань, а 
також білі замкові; 

- декантації потребують також портвейни [1]. 
Деякі молоді червоні вина – від трьох до десяти років старше винної дати 

можуть бути різкими або терпкими, якщо їх вживати безпосередньо після 
відкриття пляшки. Це, як правило, дорогі вина, які сьогодні коштують більше 
20$ на американському ринку і виготовляються з урахуванням старіння 
підвалу. Такі вина мають агресивний характер, тому що червоне вино 
зберігається у відносно вільному від кисню середовищі під час витримки в 
пляшці. Аромат вина змінюється протягом перших 10-30 хвилин, коли пляшка 
відкрита. Декантування прискорює процес дихання, що підвищує аромат вина 
з натуральних фруктів і дуба. Декантація також пом'якшує смак танінів, що 
викликають різкість і терпкість у молодих винах [2]. 

Отже, декантація вина є складним процесом, який потребує особливих 
знань та вмінь. Але завдяки цьому процесу вина розкриваються і набувають 
нових смакових та ароматичних властивостей.  
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СМУЗІ – ТРЕНД ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ  
 

Функціональні напої сьогодні - це можливість надати організму людини 
додаткових сил, покращити його адаптаційні можливості та забезпечити 
профілактику різноманітних захворювань. З технологічної точки зору напої - 
найбільш зручна харчова основа для створення нових продуктів, у тому числі 
з використанням натуральної рослинної сировини[1]. 
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Сму́зі (англ.smoothie, від англ.smooth — рівний, гладкий, однорідний, 
м'який)— густий напій, коктейль, мус, приготований збиванням в блендері до 
стану пюре натуральних інгредієнтів — свіжих або свіжозаморожених 
фруктів, овочів, ягід, молока, йогурту, кефіру, морозива, вершків. Також у 
смузі можуть додаватися горіхи, мюслі, сир, сироп [2]. 

Пюреподібні фруктові напої з'явилися в 1930-х роках в магазинах 
здорового харчування на західному узбережжі Сполучених Штатів. В 1940-і 
роки фірма Ворінг (Waring®), що виробляла блендери (Blendor®) в кулінарних 
книгах, що прикладалися до них, опублікувала рецепти «бананового пюре» та 
«ананасового смузі». Назва «смузі» в значенні «пюре» почало 
використовуватись в книгах, журналах, і газетах для позначення продукції, 
виробленої в змішувачах. Смузі стали особливо популярні в Сполучених 
Штатах в середині 1960-х років, коли там почало поширюватись 
вегетаріанство. 

Смузі - смачний, корисний, дієтичний і одночасно ситний коктейль,його 
приготування не вимагає багато зусиль і часу, так що це - здорова альтернатива 
багатьох страв швидкого харчування. Натуральний, корисний мікс не містить 
консервантів, барвників і цукру. Він готується з свіжих фруктів, ягід або 
овочівдодаванням зелені, натуральних соків, йогурту, молока, вершків, сиру, 
кефіру, горіхів, насіння, прянощів, вівсяних пластівців, сухофруктів, меду і 
навіть зеленого чаю, кропиви. Напій тонізує, бадьорить, підтримує красу і 
молодість, надає благотворний вплив на організм. Чудовий склад допомагає 
зміцнити імунну систему, налагодити травлення, вивести токсини. Також він 
дарує величезний приплив енергії. Смузі незамінний для дитячого харчування, 
насичує організм дитини вітамінами та поживними речовинами[3]. 

Смузі класифікують: 
- по складу: молочні (вершки, йогурт, кефір, молоко), фруктові, овочеві, 

зелені, з ягід, з яєць;  
-по приготуванню: холодні (містять велику кількість льоду), десертні 

(містять велику кількість цукру), насичують (дуже густі), освіжаючі (без 
цукру). 

На перший погляд простий у приготуванні напій, який непотребує 
спеціального устаткування та професійних кулінарних навиків,багатий 
ессенціальними мікронутрієнтами (вітамінами, мінеральнимиречовинами, 
харчовими волокнами тощо), що визначають йогозагальнозміцнюючі, 
адаптогенні, імуномоделюючі, радіопротекторні, тонізуючівластивості. А 
психологи стверджують, що смузі має ще й антистресовийефект, оскільки це 
своєрідний спосіб поринути в дитинство, вживаючи напійчерез трубочку. 

Існує безліч рецептур смузі, які покликані задовольнити 
смаковіуподобання різних категорій споживачів, але при їх розробленні 
необхідновраховувати не лише органолептичні характеристики готового 
напою, арозраховувати харчову та біологічну цінність: конструювати напій 
залежно відвмісту нутрієнтів і мінорних біологічних речовин у вихідній 
сировині[4]. 
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Можна зробити висновок, що виготовлення смузі, напою з привабливими 
органолептичними властивостями, покращеним хімічним складом, 
збагаченим вмістом корисних фітонутрієнтів, сприятиме розширенню 
асортименту напоїв лікувально-профілактичного призначення. Вживання 
смузі – це оптимальний спосіб поповнити організм корисними речовинами та 
урізноманітнити денний раціон населення. 
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ТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Останнім часом увага світового співтовариства прикута до проблем 
боротьби з тероризмом у різних його проявах і формах (міжнародним 
тероризмом, системою міжнародних терористичних організацій, 
технологічним, економічним, комп’ютерним, релігійним і медіа-тероризмом 
тощо). При цьому часто змішуються воєдино різні за змістом поняття, багато 
з яких є не зовсім зрозумілими навіть тим, хто на них посилається. Тероризм, 
як явище, досліджується у різноманітних аспектах – філософському, 
політичному, правовому, публіцистичному тощо. Усі дослідники розглядають 
це явище зі своєї точки зору і надають поняттю «тероризм» власну 
інтерпретацію. Відтак, часто виникає плутанина: різні прояви насильства 
відносять до тероризму, а явно терористичні акти трактують як різновид 
бандитизму. 

Слово «терор», що у перекладі з латинської мови дослівно означає «страх, 
жах», вперше був ужитий у політичному лексиконі Франції жирондинцями та 
якобінцями, які об'єдналися для підготовки повстання й повалення «за 
допомогою залякування та помилування» кабінету міністрів при королі 
Людовіку XVI [1]. 

Першою терористичною групою в історії людства була, певно, секта 
сікаріїв, яка діяла у Палестині в 66-73 рр. н. е. Назва цієї секти походить від 
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назви улюбленої зброї бойовиків угруповання – короткого меча (сіки), який 
легко можна було сховати під одягом. Тактика діяльності сікаріїв 
спрямовувалась головним чином на дії під час масових заходів. Вони вважали, 
що якраз натовп є темрявою завдяки своїй щільності, давці і неможливості 
визначити, хто саме завдав смертельного удару. «Темрява натовпу» була їх 
улюбленим місцем здійснення терористичних актів. Головними цілями 
сікаріїв були представники єгипетської і палестинської діаспори, які 
виступали за налагодження дружніх стосунків із Римською імперією. Уже в ті 
часи сікарії відрізнялися релігійним фанатизмом. У муках вони вбачали 
радість, вірили в те, що після повалення ненависного режиму народ 
звільниться від мук та страждань [1]. 

Тероризм стає постійним чинником суспільного життя з другої половини 
ХІХ ст. Його представники – російські народники, радикальні націоналісти в 
Ірландії, Македонії, Сербії, анархісти у Франції 90-х років, а також члени 
аналогічних рухів в Італії, Іспанії, США. Нічого не змінилося в природі 
тероризму й в ХХ столітті. Більше того, тероризм тепер набувспектра 
найрізноманітніших явищ, починаючи від політичних убивств і закінчуючи 
масовою загибеллю людей у полум’ї громадянської війни. Відбулося 
перенесення тероризму на державний рівень, чого людство раніше не знало. 
Терористична держава «чинила тиск» на своїх громадян беззаконням у межах 
країни, примушувала їх постійно відчувати своє безсилля і слабкість. 
Характерними прикладами цього можуть слугувати сталінський терор в СРСР 
та гітлерівській терор у фашистській Німеччині [2]. 

Мета тероризму – нанесення шкоди демократичним і прогресивним 
соціальним перетворенням, власності організацій, установам приватних осіб; 
фізичне знищення на догоду реакційним поглядам і ідеології фашистського, 
расистського, анархічного, шовіністичного, або військово-бюрократичного 
толку, а також отримання злочинними елементами або заступництво їм 
організаціями, групами, особами матеріальної чи іншої вигоди; дезорганізація 
і нанесення збитку нормальним відносинам між державами [2]. 

Для більшості людей тероризм, як і політична боротьба й багато інших 
процесів, – лише віртуальна реальність. Завдання її «конструкторів» - піднести 
її в найбільш вигідному для себе світлі. Небезпека полягає в тому, що тероризм 
з інформаційного приводу перетворився на товар, а боротьба з ним стала 
бізнесом. Обмежити який, зробити його недохідним, знищити можна лише 
розуміючи, що на товарному «ринку тероризму» діють класичні для всіх 
товарних ринків закони [3]. 

Терористична діяльність завдає прямий і каскадний збиток національній 
економіці, людському, природному та накопиченому капіталу. При цьому 
вплив на людський капітал проявляється в знищенні людського потенціалу і 
зміні поведінки споживачів і виробників, що створює найбільший каскадний 
збиток іншим економічним сферам. Збиток накопиченому капіталу полягає в 
порушенні функціонування виробничої, транспортної, торговельної та інших 
систем, зниження ефективності бюджетних витрат і скорочення доходів, 
розвитку кризи в кредитній, валютно-фондовій і страховій сферах, зростанні 
витрат на оборону і безпеку. Природний капітал в результаті терактів 
скорочується при знищенні мінеральних ресурсів, забрудненні водних 
ресурсів і повітряного простору [4]. 
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Кількість, інтенсивність і руйнівність терористичних атак на мирне 
населення, державну і приватну власність стали важливим фактором: 
спостерігається зниження темпів зростання ВВП як в розвинених, так і в 
країнах, що розвиваються, спад капіталізації активів, скорочення соціальних 
витрат держави, зниження рівня накопичень і заощаджень у відсотках від 
ВВП, дестабілізація світової фінансової системи. 

Важливо підкреслити, що в умовах сформованого тісного взаємозв'язку 
національних економічних систем і подальшого розвитку процесів 
глобалізації акції «нового» тероризму будуть продовжувати викликати 
каскадний ефект, особливо в сферах віртуальної економіки [5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 
 

Розвиток туризму в сучасних умовах функціонування ринку послуг має 
певні особливості, які зумовлюють потребу у оновлених підходах до 
організації та планування бізнесу. При організації туризму необхідно провести 
аналіз стану рівня розвитку сфери туризму в визначених регіонах. З цією 
ціллю необхідно вивчити статистичну інформацію, умови діяльності об'єктів, 
а потім скласти бізнес-план [1]. 

Бізнес-план – це ретельно підготовлений документ, в якому надаються 
маркетингові та фінансові прогнози. Розробка бізнес-плану визначає 
потенційні проблеми, з якими може зіткнутися підприємство. Він дозволяє 
визначити необхідну фінансову підтримку та можливість отримання доходу 
(прибутку). На практиці його можна розглядати як форму експертної оцінки 
доцільності та ефективності реалізації нової бізнес-ідеї [2]. 
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Складаючи бізнес-план, ви будете більш ефективно використовувати 
людські та фінансові ресурси, мінімізуєте ризик та матимете більше шансів на 
успіх. 

Бізнес-план не запобіжить всім проблемам, але він може визначити ваші 
слабкі сторони, такі як потреби в навчанні, сезонні зміни в доходах, сили 
конкурентів та інші.Час, який ви витрачаєте на ретельний та точний бізнес-
план та на постійне його оновлення, - це інвестиція, яка виплачує великі 
дивіденди в довгостроковій перспективі. 

Будь-який з учасників ринку туристичних послуг (туроператор, 
контрагент, турагент) повинен розробити власний бізнес-план, який 
враховуватиме інтереси підприємства, потреби споживачів та суспільства. 

Бізнес-план повинен враховувати технологічні особливості туристичного 
підприємства. Найважливішим його аспектом є фінансове обґрунтування 
діяльності. Існує багато факторів, що впливають на ефективність діяльності 
туристичного підприємства, до яких відносяться структура доходів і витрати, 
ефективне управління процесом створення туристичної послуги та 
раціональне ціноутворення. При визначенні оптимальної ціни на туристичний 
продукт слід враховувати те, що, з одного боку, ціна повинна покривати всі 
витрати туристичного підприємства, пов’язані з наданням туристичних 
послуг, а з іншого - ціна повинна бути конкурентоспроможною [3]. 

 Бізнес-план має відповідати загальноприйнятим інструкціям щодо 
форми та змісту. Кожен розділ повинен містити конкретні елементи та 
відповідати на запитання, які, швидше за все, зададуть люди, які читають ваш 
план. Як правило, бізнес-план містить такі компоненти: 

1. Резюме. 
2. Загальні відомості про підприємство. 
3. Ринок збуту підприємства. 
4. Маркетинговий план. 
5. Оперативний план. 
6. План трудових ресурсів. 
7. Фінансовий план [4]. 
Основними етапами бізнес-планування туристичної організації є: 
1. Вибір місії, сукупності загальних установок і принципів, що 

визначають призначення і роль організації в суспільстві, а також характер 
взаємовідносин з іншими соціально-економічними суб'єктами;  

2. Цілепокладання–найважчий і відповідальний етап бізнес-формування 
стратегічних цілей розвитку організації (на 5-10 років) в рамках прийнятої 
місії. Для стратегічних цілей, нерідко, складно дати числові значення 
параметрів, які необхідно досягти, або термінів, в які це необхідно 
забезпечити. Деяким стратегічним цілям, наприклад, досягнення переваги над 
конкурентами, туристська організація повинна приділяти увагу постійно, не 
залежно від конкретних вирішуваних завдань;  

3. Постановка основних задач розвитку організації (конкретизація 
стратегічних цілей). На даному етапі можуть з'явитися певні числові 
параметри, але не обумовлюються конкретні терміни їх досягнення; 
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 4. Формалізація чітких завдань, які конкретизують основні завдання та 
визначають кількісні параметри шуканого результату (в рамках мети), а також 
конкретні терміни виконання. Етап реалізується на підставі ретельного аналізу 
можливостей туристської організації (виробничих, технологічних, 
фінансових, трудових, маркетингових, логістичних і т.д.) і створює базу 
розробки алгоритму виконання  прийнятих зобов'язань, яка матеріалізується у 
вигляді конкретних  заходів [5, с.14]. 

Аналіз ринкового становища туристичної організації і її можливостей є 
найбільш важливим елементом внутрішньофірмового планування, на підставі 
результатів якого здійснюється корекція конкретних завдань, завдань, 
стратегічних цілей або навіть бізнесу. При цьому потрібно враховувати 
динаміку платоспроможного попиту населення країни, культурні традиції,що 
склалися щодо відпочинку та оздоровлення, також зовнішньоекономічну 
політичну ситуацію, яка формується в світі щодо країни [5, с. 15]. 

Таким чином, прийнята туристичною організацією технологія 
планування дозволяє трансформувати окремі конкретні завдання в загальний 
план роботи фірми, збалансований по матеріальним, кадровим та фінансовим 
ресурсам, який вельми конкретний на найближчий час (наприклад, кварта, 
рік). 
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ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ  І 
ПРОДАЖУ ПОДІЄВИХ ЗАХОДІВ 

У зв'язку з розвитком ринкових відносин в Україні почали активно 
розвиватися нові для нашої країни види бізнесу, одним з яких є організація 
подій (event-бізнес). Історично, велика кількість нових видів діяльності та 
професій постіндустріального суспільства народилися і почали свій розвиток 
спочатку в США, потім у Західній Європі тасьогодні в Україні. Все частіше 
подієвий маркетинг стає ключовим елементом просування продукції 
компаній. Івент, який раніше був невід'ємною складовою PR, зараз 
виокремлений у самостійний вид діяльності, що вийшла за межі суто 
інформативної функції стосовно споживача. 
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Маркетинг подій (event-маркетинг)–засіб привертання уваги до бренду 
для створення більш тісни хзв'язків між ним і споживачем. Він відноситься до 
інструментів BTL-комунікацій – непрямим рекламним інструментам. Окрім 
самої події, є також її просування – охоплення різноманітних вхідних та 
вихідних маркетингових методів, таких як електроннапошта, соціальнімедіа, 
подієвіпізнавальнісайти, ремаркетинг та SEO[1]. 

Жоден інший вид маркетингу не дає вам можливості взаємодіяти з вашою 
аудиторією так, як живі події. Це мультисенсорні переживання, які 
залучаються на рівні, просто неможливому за допомогою інших видів 
маркетингу. 

Проведення івентів можуть допомогти досягти ваших цілей, будь то 
збільшення попиту на ваш продукт або послугу, створення впізнаваності серед 
потенційних або поточних клієнтів, розширення кола ваших клієнтів, а також 
отримання доходу від самої події. З чіткими цілями і планом заходи цілком 
варті маркетингових інвестицій [2]. 

Після визначення основної мети заходу (залучення нових співробітників, 
підвищення обізнаності або запуск нового продукту) і встановлення цілей, 
пов'язаних з метою (наприклад, ключові показники ефективності вище), 
прийшов час збирати дані і відстежувати прогрес [3]. 

Для пошуку інформації можна використати такі відомі методи: 
1) Технологія проведення заходів: включаючи партнера з продажу 

квитків, додаток для проведення заходів і CRM, технологія проведення заходів 
–це золота жила даних, які очікують свого використання. Завдяки цьому 
можна отримати таку інформацію, як кількість проданих квитків/реєстрацій, 
виторг від продажів і багато іншого. 

2) Соціальні медіа: кожна платформа матиме власну панель показників, з 
якої можна отримувати дані, щоб допомогти визначити ефективність кампаній 
–зрештою, які соціальні медіа–платформи приносять найкращу віддачу від 
інвестицій. 

3) Опитування подій: надсилайте опитування до і після подій, щоб не 
тільки оцінити ступінь задоволеності, але і дізнатися більше про своїх 
відвідувачів. Інформація, яку визбираєте, допоможе краще сегментувати свою 
аудиторію, а також дуже корисна для спонсорів. 

4) Легко бути занадто зосередженим на своєму цифровому просуванні, 
щоб забути перевірені часом традиційні методи, такі як PR. 

Використовуйте свою PR-команду для підвищенняобізнаності про подію 
за допомогою сповіщень ЗМІ та списків подій у різних ділових журналах та 
інформаційних бюлетенях. 

5) Переконливий веб-сайт–ценайважливіший компонент подієвого 
маркетингу. Насправді, він повинен бути базою для всієї відповідної 
інформації. Це повинно бути місцем, де ви ведете всю свою рекламну роботу, 
тому переконайтеся, що ваш сайт заходу містить всю необхідну інформацію 
для покупки квитків[4]. 

"Стек технологій" вашої події – цетехнологія, яку вивикористовуєте для 
ведення свого бізнесу – від використання реєстраційного програмногоз 
абезпечення до e-mailмаркетингу та виставлення рахунків до мобільних 
додатків. Зрештою, успіх вашої події залежить від того, чи добре ваше рішення 
щодо управління подіями збігається з іншими [5]. 
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Малі та великі команди залежать від їх технологічного набору, але 
кількість використовуваних технологій є менш важливим, ніж те, наскільки 
добре вони працюють разом.  

Правильне рішення для управління подіями допоможе вам: 
1) Створити професійну сторінку реєстрації та продажу квитків на заходи. 
2) Забезпечити безпечні платежі 
3) Управляти та аналізувати ваш захід 
4) Охоплювати нові аудиторіїй продавати більше квитків 
5) Інтегруватися з іншими маркетинговими технологіями, які вже 

використовує ваша команда . 
Тому, подієвий маркетинг є універсальним інструментом змін– як на рівні 

підприємства, так і на рівні держави, коли традиційна реклама не дозволена чи 
виявляється не результативною. Насиченість ринку традиційними видами 
реклами змушує підприємства шукати інші шляхи взаємодії з цільовими 
аудиторіями, одним з таких шляхів стає подієвий маркетинг. На сьогодні в 
Україні існують значні перспективи розвитку ринку event-послуг, як 
інструменту просування і продажу подієвих заходів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІЙ У  

ПРЯНИЧНОМУ ТІСТІ 
 
Спираючись на віковий кулінарний народний досвід, сучасні кулінари 

винаходять нові рецепти виробів з борошна, що відрізняються вишуканістю 
смаків і форм. Вироблена віками смакова культура настільки стабільна, що 
навіть запозичені в інших народів страви завжди пристосовувалися до 
стереотипів місцевого харчування, перероблялися і по-своєму 
вдосконалювалися. Серед всіх різновидів вироби з борошна користуються 
широкою популярністю. 
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Пряничне тісто свою назву отримало завдяки різноманітним прянощам, 
які використовують для його приготування і надають особливого аромату 
готовим виробам. З відкриттям прянощів їх стали додавати і в пряничне тісто, 
а самі вироби стали називати «пряниками» [1]. 

Смак і аромат – найголовніше в пряничному тісті. А для того, щоб 
аромат повніше розкрився, ми додаємо спеції в гарячу основу для пряничного 
тіста. Даємо тісту «дозріти». Нехай полежить в холоді кілька днів і вбере в себе 
цю чарівну аромомагію спецій. 

Від спецій пряничне тісто стає темніше, з насиченим темним кольором, 
характерним для всіх пряників [5]. 

Майже всі спеції – це природні консерванти. Тому термін зберігання і у 
пряників і у самого тіста такий тривалий. Будь-який пряник ароматизують 
пряними травами або розтертими спеціями. Це важлива частина приготування. 
Пряничне тісто в залежності від його виду може зберігатися в холодильнику 
від місяця до трьох. А готові пряники – від півроку до року.  

Типовим для хорошого пряничного тіста є ціла суміш прянощів: гвоздика, 
кориця, імбир, аніс, коріандр, кардамон, мускатний горіх, трохи чорного 
перцю, червоний перець і сіль - всі розтерті в порошок. Також додають 
розтертий гіркий мигдаль, лимонну та апельсинову цедру. Сухі парфуми 
(смако-ароматичні добавки) закладають на стадії замісу тіста, щоб вони як слід 
просочили пряничні вироби своїми запахами [4]. 

Фіксованого складу для пряничного тіста не існує. Рецепти різних пекарів 
відрізняються один від одного, існують регіональні переваги на збільшення 
частки того чи іншого інгредієнту. В південній Німеччині для пряникового 
тіста використовують суміш з високим вмістом у ній кориці, гвоздики, 
запашного перцю, коріандру, імбиру, кардамону й мускатного горіха або 
бадьяну. Так само можуть міститися аніс, перець, шкірка цитрусових 
(апельсина, лимона). Можна додати квіткову, рожеву воду або апельсиновий 
сік. 

Можна використовувати запропонований нижче склад рецептур у такій 
пропорції або змінити її – головне, щоб в готовому і змішаному вигляді 
підготовлені прянощі були приємними: 

- 35% коріандру; 
- 30% кориці; 
- 10% кардамону; 
- 10% мускатного горіха; 
- 5% гвоздики; 
- 5% бадьяну; 
- 5% запашного перцю. 
Зазвичай на 1 кг пряничного тіста закладають 1-2 ч. л. суміші, обов'язково 

розтертої в дрібний пил [2]. 
Склад пряничних сухих парфумів може бути самим різним, при цьому 

такі відомості здавна ретельно оберігалися майстрами пряничних виробів.  
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Таким чином, сухі парфуми, що являють собою смакоароматичні 
добавки, повинні бути додані в тісто на стадії замісу. Так вони зможуть як слід 
просочити тісто своїм ароматом і смаком. 

Будь-які пряникові вироби повинні бути добре пропечені, однак при 
тривалому перебуванні їх у печі смак солодощів може стати гірше. Таким 
чином, пряничне тісто відноситься до швидковипічних виробів [3]. 

Зберігаються пряники в добре закритому і прохолодному місці. Найкраще 
для цих цілей підходить металева або дерев'яна коробка з аркушами паперу, 
перекладений між ласощами. 

Отже, прянощі – це зона творчості в кулінарії та кондитерському 
мистецтві. Адже можна зменшувати або збільшувати їх кількість, виключати 
якісь спеції і додаючи інші, створюючи при цьому неповторні за смаком і 
ароматом вироби. 
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ПРИРОДНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

 
Безпека людини, її здоров’я та життя є найвищою соціальною цінністю, 

саме так написано в Конституції України. Кожен громадянин нашої держави 
має невід’ємні конституційні права та свободи, в тому числі право на безпечне 
для нашого життя і здоров’я довкілля. І це дуже важливе уточнення, адже 
розвиток нашої цивілізації сприяв не лише отриманню позитивних надбань, 
але й породженню чисельних загроз життєво необхідним інтересам людини, 
держави та людства в цілому. 

Впродовж уже не одного десятиліття, питання забезпечення безпеки в 
різноманітних сферах людської діяльності посідають одні з перших позицій. 
Це, окрім усього іншого, зв’язано з тим, що забезпечення гарантованого рівня 
безпеки, який зможе відповідати рівню розвинених країн світу є дуже 
важливим завданням державної політики з захисту населення та 
господарських об’єктів[1]. 
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В загальному, слово безпека означає такий стан, при якому життєво-
важливі інтереси людини, суспільства чи держави захищені як від реальних, 
так і від потенційно існуючих загроз, або такі загрози відсутні.Окремо можна 
виділити техногенну та природну безпеку. Природна безпека це стан, коли 
людина та довкілля повністю захищені від небезпечних явищ природи та їхніх 
можливих наслідків. Техногенна безпека розуміється як повна відсутність 
ризику виникнення аварій та катастроф у суб’єктів господарювання та на 
об’єктах, які можуть створювати загрозу їх виникнення[2]. 

Надзвичайні ситуації природного характеру виникають, насамперед, 
через стихійні лиха, за місцем локалізації їх можна класифікувати за чотирма 
категоріями: 

1. Літосферні або геологічні (зсуви), в свою чергу тектонічні – землетруси 
та виверження вулканів. 

2. Гідросферні або топологічні – повені, шторми, цунамі. 
3. Атмосферні або метеорологічні – бурі, смерчі, град, дощ, урагани. 
4. Космічні – астероїди, випромінювання тощо. 
Найбільш поширені надзвичайні ситуації техногенного характеру можна 

класифікувати наступним чином: пожежі та вибухи;транспортні аварії та 
катастрофи;аварії з викидом (або загрозою викиду)сильнодіючих отруйних 
речовин;раптове руйнування споруд;аварії на електроенергетичних 
системах;аварії систем зв'язку та телекомунікації;аварії на очисних спорудах 
тощо. 

Аварія – це небезпечна для життя та здоров’я людини ситуація 
техногенного характеру, яка призводить до порушення процесу виробництва, 
руйнування будівель, технічного обладнання та транспорту, або завдає в тій 
чи іншій мірі шкоди довкіллю. Аварії в більш важкій формі можуть також 
призвести до появи катастроф [3] 

Катастрофа – це величезна за своїм масштабом аварія, що здатна 
призвести до важких наслідків для всього живого, в тому числі людей, тварин 
та рослин, через зміну умов середовища їхнього існування. Катастрофи що 
ставлять під загрозу існування життя на планеті, охоплюють цілі континенти 
називаються глобальними[4]. 

Без дослідження факторів що загрожують безпеці, забезпечити її 
неможливо. Тепер важливо визначити такі поняття як техногенні та природні 
фактори загроз. Природними факторами загроз можна назвати такі, що 
обумовлені причинами природного характеру, наприклад несприятливим для 
життя кліматом, природними лихами чи катастрофами, хімічними 
показниками води, ґрунту тощо. 

Техногенні ж, в свою чергу, обумовлені насамперед господарською 
діяльністю людей, а саме надмірним залученням природних ресурсів, 
відчуженнями територій під господарську працю, викидами в навколишнє 
середовище забруднюючих речовин тощо [5]. 

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, упродовж 
2019 року в Україні було зареєстровано 146 НС, з яких:техногенного 
характеру – 60;природного характеру – 81. 
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Внаслідок цих НС загинули 199 осіб (з них 23 дитини) та постраждало ще 
1492 (з них 624 дитини).За своїми масштабами надзвичайні ситуації, що 
виникли у 2019 році, розподілилися на: 

-державного рівня– 2; 
-регіонального рівня – 7; 
-місцевого рівня – 63; 
-об’єктового рівня – 74. 
При цьому, у порівнянні з 2018 роком кількість НС у цілому виросла на 

14,1%, техногенного характеру на 25% (в основному через збільшення 
кількості НС унаслідок пожеж та вибухів, руйнування будівель та аварій на 
системах життєзабезпечення), природного, в свою чергу, на 5,2% (унаслідок 
зростання метеорологічних НС). 

Аналіз небезпек і загроз техногенного та природного характеру, свідчить, 
що за останні 10 років тенденцій до їх збільшення або зменшення не 
спостерігається. Але, якщо врахувати збереження рівня наслідків від 
надзвичайних ситуацій, потрібно зазначити, що рівень ризиків виникнення НС 
природного та техногенного характеру та ризиків збитків від них залишаються 
практично незмінними та досить високими для більшості регіонів України. 
Особливо гострими ризики утворення збитків залишалися у 2010 та 2017 
роках, що пов’язано з виникненням та розповсюдженням складних НС 
природного характеру [6]. 

Отже, важливо розуміти, що безпека, як природна так і техногенна, 
надзвичайно важлива. Якщо вчасно не проводити дослідження факторів, що 
можуть так чи інакше вплинути на її рівень, то у випадку настання такої 
ситуації може виникнути величезний рівень загрози для життя та здоров’я 
людини, саме тому важливо розуміти це та запобігати виникненню 
техногенних аварій, катастроф та не давати ніякої можливості 
розповсюджуватись та глобалізуватись природним небезпекам, якщо такі 
сталися. 
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РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ 
 
Туризм - багатогранне явище, що поєднує інтереси людей. Зростання та 

розвиток туризму, такого як подієвий туризм на міжнародному туристичному 
ринку, призвели до зростання світового попиту на споживачів туристичних 
послуг. 

Унікальні подорожі, що поєднують традиційні свята та беруть участь у 
найвидовищніших подіях на землі, поступово набувають популярності, адже 
туристи не тільки справлять незабутні враження, але й втілять у життя свої 
мрії та розширять кругозір.[1] 

Подієвий туризм має древні коріння, але його наукове дослідження 
розпочалось порівняно недавно. Дослідженню подієвого туризму присвятили 
свої праці такі вчені, як, зокрема,О.В. Бабкін , П.В. Тищенко, І.В. Давиденко, 
О.В. Шикіна. У їхніх публікаціяхбуло висвітлено багато питань стосовно 
створення та просування подієвих турів . 

Подієвий туризм або івент («event», з англ. подія, захід) туризм –є 
порівняно молодим і надзвичайно цікавим видом туризму.Головною 
особливістю якого – є орієнтація на широке коло споживачів. Цей вид туризму 
заслуговує на особливу увагу, оскільки він розвивається шаленими 
темпами.Сучасні туристи рідко мають традиційні подорожі, тому що зазвичай 
поєднують з відпочинком оздоровлення та не невелику кількість 
екскурсій.Саме подієвий туризм значно розширює коло туристичних 
послуг.[2] 

Подієвий туризм – несе у собі  неперевершену атмосферу 
свята,індивідуальні умови відпочинку і незабутні враження. За оцінкою 
Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) event туризм на даний час є 
одним з найперспективніших видів туризму у світі, так як він має невичерпані 
ресурси. 

Види подієвих ресурсів найдоцільніше класифікувати  за  тематикою  
заходу: національні і релігійні свята,гастрономічні, музичні, театральні 
фестивалі; спортивні  змагання, покази мод, карнавали. 

Цільовою аудиторією даного виду туризму – є забезпечені люди, з 
доходом вище середнього, а також групи людей, які складаються з декількох 
пар. 

Учасники подієвих турів мають досить високі вимоги до засобів 
розміщення, особливо до їх класичного типу – готелів, транспорту (трансфер), 
закладів харчування та послуг гідів.  

Подієвий туризм завжди індивідуальний, так як кожен турист вибирає 
подієвий захід спираючись на власний смак, а туроператор комплектує цей тур 
згідно з потребами потенційного туриста.[3] 
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Подієвий туризм - напрямок порівняно молодий і надзвичайно цікавий. 
Особливість подієвого туризму в тому, що такі тури можна гармонійно 
поєднувати з різними програмами. Наприклад, екскурсійними. Унікальні тури, 
поєднують в собі традиційний відпочинок й участь в самих видовищних 
заходах планети. 

Безумовно, подієвий туризм - продукт менш затребуваний, ніж пакетні 
тури по масових напрямках. Подібні пропозиції насамперед користуються 
попитом або у поціновувачив, що володіють чітко сформованим запитом, або 
ж у туристів, які бажають урізноманітнити свій звичний відпочинок чимось 
новим. [4] 

Європейські фестивалі є досить організованими, на них 
використовуються передові розважальні технології, яскраві декорації, якісний 
звук і світло. Приділяється велика увага безпеки заходам, швидкому доступу 
глядачів на фестиваль, мінімізація черг на вході і в установах, що надають 
послуги на території. Це все робить перебування туристів на дійстві 
комфортним і безпечним.  

На популярність фестивалю також впливає популярність бренду, під яким 
проходить захід. Більшість фестивальних брендів стали культовими і 
асоціюються у відвідувачів з високим рівнем організації та завжди актуальним 
і цікавим продуктом, представленим на дійстві. 

У європейських країнах та США сфера подієвого туризму є розвиненою 
та пропонує споживачам широкий вибір заходів, гідних уваги. У цих країнах 
формуються тенденції в даній сфері, далі адаптуються до національної 
специфіки інших країн. Однак країни Африки, Азії, Австралія також мають 
цікаві заходи.[5] 

Слід зазначити, що подієвий туризм є унікальним видом туризму, так як 
він невичерпний за змістом, цей вид туризму можна постійно поповнювати. 
Це говорить про те, що подієвий туризм буде актуальним завжди і уряди країн 
або регіонів повинні приділяти цьому виду туризму належну увагу. Ряд 
експертів вважає, що в недалекому майбутньому число учасників подієвих 
турів перевищить число учасників екскурсійних турів. 

Поверховий аналіз попиту туристського ринку показує, що в останні роки 
спостерігається зростання інтересу до подієвих, фестивальних заходів, в ході 
яких турист отримує більше позитивних емоцій від подорожі, ніж від простого 
пляжного туру з багатою екскурсійною програмою.[6] 

Отже, основною перевагою подієвого туризму є і той факт, що для 
розвитку даного виду туризму не потрібна наявність багатьох туристично-
рекреаційних ресурсів.  

Таким чином, подієвий туризм є альтернативним видом туризму для 
регіонів, що не володіють видатним історико-культурною спадщиною, а також 
природними ресурсами.Крім того, подієвий туризм сприяє просуванню 
національного туристичного продукту, розвитку міжрегіональних зв'язків, а 
це, в свою чергу, збільшує престиж регіону або країни, робить його найбільш 
популярним для туристів, привертає інвесторів, позитивно впливає на 
економічну складову регіону або країни відвідування, підвищує туристський 
ресурсний потенціал країни в цілому.[7] 
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ГАСТРОТРЕНД «FROMFARMTOTABLE» 

 
Інновації в ресторанному бізнесі є обов'язковим процесом для кожного 

ресторану. Інновації - один з основних двигунів ресторанного бізнесу. Якість 
їжі та обслуговування вже не є єдиними чинниками розвитку ресторанного 
бізнесу. Гості сприймають інновації в ресторанах, як явище саме по собі 
зрозуміле. Подорожуючи по всьому світу і відвідуючи різні ресторани, клієнти 
стали більш вибагливішими. Тому, в останні роки інновації суттєво змінили 
ресторану індустрію. 

Основні інновації можна класифікувати за видами. До них відносять: 
- маркетингові (керування процесом бронювання on-line);  
- продуктові (застовуванняклінінгових технологій, патентування нових 

страв та їх оформлення);  
- організаційні (нові форми та методи навчання персоналу, відкриття 

мережі закладів харчування, планування нових концепцій);  
- ресурсні (пошук нових ресурсів для розвитку підприємств) [1]. 
Враховуючи наведені вище види інновацій, розглянемо найбільш 

популярніші, яківикористовуються у ресторанному бізнесі: 
 - використання можливостей Інтернету; 
-  наявність wi-fi; 
 - QR-коди і наявність електронного меню; 
- меню на вітринах та при вході в ресторан; 
 - аудіо-візуальні дисплеї. 
Окрім технологічних і технічних нововведень дуже важливими і 

перспективними є організаційні та продуктові новинки: 
- креативна подача страв; 
- оригінальна концепція закладу; 
- акцент на еко-продукцію; 
- «Fromfarmtotable»[2]. 
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В ресторанному бізнесі набуває популярності послуга«Fromfarmtotable», 
що передбачає вирощування власної сировини на території закладу, плантації 
або ферми.  Відвідувачі мають змогу скуштувати екологічно чисту їжу 
протягом року та за помірною ціною. В закладах ресторанного господарства 
окремо відзначають страви з закупівельної сировини та з власно вирощеної 
сировини. Вся сировина, яка вирощується  має відповідні сертифікати якості.   

Ресторани з послугою «FromFarmToTable»  популярні в усьому світі: 
MarleatHeckfieldPlace(Гемпшир),  BlueHillsatStoneBarn (Нью-Йорк), 
LaChassagnette (Прованс), DeKas (Амстердам), Babel (Південна Африка), 
FieldKitchenatFlora’sFarms (Кабо Сан Лукас) , TheFarm (Кабо Сан Лукас), 
Noma(Копенгаген),SingleThreadFarm (Сонома), Ballymaloe (Ірландія), 
HortelãoatSãoLourençodoBarrocal (Португалія). 

На території ресторанів розміщені демонстраційні  теплиці, де гості 
мають можливість за додаткову плату вирощувати власну сировину на 
орендованій для них ділянці. При замовлені страви, що виготовлена з власної 
сировини вартість її становить на 70% менше.  

Заклади ресторанного господарства забезпечені садівниками-
консультантами, які не тільки вирощують сировину, а й надають консультацію 
з приводу вирощування та догляду за нею.   

Підсумовуючи викладені вище матеріали, хочеться зазначити, що 
впровадження інноваційних технологій у ресторанній сфері приводить до 
збільшення кількості відвідувачів, до розширення асортименту продукції та 
способів її подачі, а також до пошуку нових оригінальних рішень ведення 
бізнесу, які підвищують конкурентоздатність закладів ресторанного 
господарства.  
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 
Історико-культурна спадщина – це важлива матеріалізована складова 

духовних надбань людства, що передає інформацію про розвиток суспільства. 
По-перше, найдавніші пам’ятки людства є унікальними свідками минулого, 
важливим джерелом досвіду для наступних поколінь. По-друге, пам’ятки 
історії та культури належать до тих надбань, що впливають на почуття, емоції 
людини вже самим фактом свого існування. По-третє, вони поєднують наукові 
та популяризаторські функції.  
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Україна має багату культурну спадщину та багата на шедеври. Так, на 
тепер на державному обліку перебуває понад 147 тис. пам’яток археології, 
історії, містобудування та архітектури, монументального мистецтва. Немало 
пам’яток мають загальнодержавне значення, деякі з них, зокрема, Києво-
Печерську лавру та Софію Київську за рішенням ЮНЕСКО включено до 
реєстру Всесвітньої культурної спадщини[1]. 

Протягом сучасної історії ставлення до пам’яток спадщини істотно 
змінилося – концепція простої охорони пам’яток ускладнилася й 
перетворилася на складний комплекс заходів із вивчення, інтерпретації й 
використання, що стало основою сучасної концепції спадщини.  

Спадщина виконує в новітньому суспільстві безліч функцій, 
забезпечуючи тим самим його збалансований розвиток. А. Лисицький усі 
функції, які виконує культурна спадщина, пропонує поділити на три групи: 
освітню, політичну та економічну. Доцільно було би виділити і четверту 
функцію – суспільну, адже історико-культурна спадщина є ресурсом розвитку 
для всього суспільства в цілому [2]. 

Останнім часом у суспільстві значно актуалізувалися проблеми, пов’язані 
з історичною пам’яттю, з меморіальним простором держави, представленим 
широкою палітрою різних пам’яток. Різні аспекти – від руйнації і нищення 
пам’яток, зняття з постаментів пам’ятників діячам тоталітарної доби, 
будівництва хмарочосіву заповідних зонах до спорудження пам’ятників 
борцям за незалежну Україну – стали предметом широкого обговорення в 
суспільстві. Тоталітарний режим з комуністичною ідеологією, яка була 
нав’язана суспільству, супроводжувався нищенням духовності народу, його 
культурної спадщини. Він проявив себе руйнацією численних храмів, 
насильницькою реконструкцією міст. Для увічнення найвизначніших подій 
історії, видатних партійних і державних діячів використовувалась 
монументальна пропаганда, на честь партійних і державних керівників 
перейменовували міста і села, площі і вулиці, їм споруджували скульптурні 
зображення, яким надавався статус пам’ятки історії та культури [3]. 

В середині 90-х років ХХ ст. в Україні була започаткована Програма 
відновлення визначних пам’яток історії та культури, які були втрачені за 
різних історичних обставин. В рамках цієї програми були втілені в життя 
резонансні та суспільно значимі проекти відновлення Михайлівського 
Золотоверхого собору, Успенського собору Києво-Печерської лаври, церкви 
Богородиці Пирогощі, пам’ятника княгині Ользі в Києві, Володимирського 
собору у Севастополі та ін. Однак, згодом програму було скасовано і протягом 
останнього десятиріччя подібних масштабних робіт по відновленню 
втрачених пам’яток культури не проводилося[4]. 

Для ефективної діяльності органів державної влади України у сфері 
збереження історико-культурної спадщини корисним буде запозичення 
досвіду країн ЄС, зокрема Великої Британії та Польщі.  Так, у Великій Британії 
з метою державного регулювання суспільних відносин у цій сфері створена 
розгалужена законодавча база. Усі заходи щодо охорони й використання 
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пам’яток історії та культури повинні проводитися після консультацій з 
науковими організаціями. Відповідно до закону про національну спадщину 
1983 р. створена незалежна організація – Комісія з історичних будівель і 
споруд («Англійська спадщина»). Спеціальні служби з охорони культурної 
спадщини активно взаємодіють з місцевими органами влади, які займаються 
пам’яткоохоронною роботою. 

У Польщі конституційні засади щодо ставлення держави до історико-
культурної спадщини були підкріплені спеціальними законами, які визначили 
державну політику у цій сфері. На державному рівні існує розподіл органів, 
відповідальних за охорону нерухомих пам’яток та збереження національного 
надбання нематеріального характеру. На місцевому рівні за охорону та опіку 
пам’яток під керівництвом воєводи відповідають воєводські хранителі 
пам’яток. При міністрі культури та національного надбання діє рада охорони 
пам’яток як консультативно-дорадчий орган у справах реалізації політики 
ради міністрів у сфері охорони та опіки пам’яток [5]. 

Зберігати культурну спадщину в сучасних умовах необхідно з позиції 
органічного включення в життя суспільства, а тому завданням сучасних 
регіональних управлінських систем є забезпечення оптимальних умов 
ефективної діяльності окремих елементів та пам’яткоохоронного ринку в 
цілому. На них покладається пропозиції Міністерству культури України про 
продовження діяльності щодо включення об’єктів історико-культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток культури України, 
здійснення інформаційного, нормативно-законодавчого забезпечення та 
координації діяльності органів публічної влади з питань проведення державної 
політики у пам’яткоохоронній сфері в регіонах України[6]. 
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СОЄВІ ПРОДУКТИ, ЯК ФОРМА АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ХАРЧУВАННЯ  

 
Забезпечення населення України високобілковими продуктами 

харчування - одна з найактуальніших проблем, які стоять перед харчовою 
промисловістю країни. У зв’язку з цим, певна роль належить зернобобовим 
культурам, серед яких за хімічним складом і харчовою цінністю помітно 
відрізняється соя. 

Соя - це рослина сімейства Бобові. Його батьківщиною є Східна Азія. Сою 
вирощують в основному в Азії, Південній, Північній Америці, Африці і 
Австралії. В Європі сою вперше стали вживати в їжу французи тільки в 18 
столітті. Це єдина рослина, яка здатна по своїх харчових показниками 
замінити м'ясо і інші продукти тваринного походження, так як основними 
компонентами соєвих бобів є білок (40%), вуглеводи (15%) і жири (15%).  

Лікувальні властивості сої відомі давно, але тільки останні наукові 
клінічні дослідження, які підтвердили значення корисних для здоров'я 
компонентів сої, сприяли визнанню сої як продукту здорового харчування 
нашого століття. За останні двадцять років результати дослідження показали, 
що продукти на основі сої мають властивість зміцнювати здоров'я. У багатьох 
країнах соєві продукти включені в щоденний раціон харчування[1].  

Результати досліджень свідчать, що ізофлавони, які містяться в сої, 
знижують ризик онкологічних захворювань, зокрема раку грудей.Завдяки 
низькому вмісту жирів і вуглеводів у продуктах з сої, особливо в сирі Тофу, 
сою рекомендовано вживати тим, у кого є проблеми шлунково-кишкового 
тракту, адже вона легко засвоюється організмом.Низькокалорійна соя 
абсолютно не містить холестерину, але при цьому досить ситна. Тому її 
включають до складу дієтичного харчування при схудненні.Соя в раціоні 
людей з цукровим діабетом-це можливість природним шляхом коригувати 
вуглеводний обмін і нормалізувати білковий і жирно-кислотний склад 
дієти.Для християн соя замінює м'ясо і молоко під час посту, щоб 
урізноманітнити раціон, в якому відсутні продукти тваринного 
походження[1]. 

В результаті переробки сої отримують широкий асортимент продуктів 
харчування: 
- тофу - соєвий сир. Тофу виробляють шляхом коагуляції соєвого молока 

та пресуванням сиру в блоки. Тофу має прісний смак, його подають, як другу 
страву з різними соусами. Це загальне джерело рослинного білку в 
вегетаріанських дієтах. 

- темпех - продукт соєвого бродіння, що виник в Індонезії. Він такий 
популярний продукт як тофу, але є популярним джерелом протеїну в 
вегетаріанських дієтах. 
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- соєве м'ясо - продукт  з знежиреного соєвого борошна. За своєю 
консистенцією  він імітує м'ясо тварини. Після спеціальної обробки може 
виглядати як справжнісінький біфштекс, а може нагадувати висівки. У його 
складі близько 70% білка, проте відсутня холестерин, як в м'ясі тварини. У 
магазинах соєве м'ясо продається в сухому вигляді. Тому, щоб його 
приготувати, спершу потрібно залити водою на кілька хвилин, а потім можна 
відправляти на сковороду, додавши до нього бажаний соус. 

- соєве борошно -  порошок біло-кремового кольору. Його 
використовують для приготування соєвого молока, різної випічки і  як 
згущувач різних соусів. - соєвий соус - рідка приправа, виготовлена із 
збродженого соєвого смаженого зерна, солоної води та цвілі. Соєвий соус є 
основним компонентом азіатської кухні. Він містить в собі багато 
амінокислот, вітамінів і мінеральних елементів.  

 - соєве молоко - виробляється шляхом замочування і подрібнення цілих 
соєвих бобів, кип'ятіння їх у воді, а потім фільтруванням твердих часток. Соєве 
молоко використовується як альтернатива молока для людей, які мають 
непереносимість молочних продуктів.Гаряче соєве молоко використовується 
в якості ранкового напою в Китаї, Японії, Тайвані та Таїланді. Соєве молоко 
багате білками, вітамінами і мінералами, не містить лактози.Соєве молоко 
містить близько 7-8% сухої речовини. З соєвого молока виробляють йогурт 
(творог) або тофу (панір). 

 - місо - це традиційна японська приправа, виготовлена з соєвих бобів, 
солі та певного виду грибів[2]. 

Виходячи з вище сказаного можна казати, що  соєві продукти є 
потенційним замінником білків та жирів тваринного походження через досить 
високий вміст білків, які добре засвоюються організмом.Соєві продукти дають 
організму людини досить позитивної енергії для активної та здорової 
життєдіяльності, відповідають повноті задоволення  споживачів комплексом і 
співвідношенням нутрієнтів, що підтримують адекватний матеріальний та 
енергетичний баланс організму. 
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Проблема відповідності якісного складу харчування стану здоров’я і віку 

людини – одна з найбільш актуальних. Потреба в раціональному харчуванні 
людей похилого віку висуває завдання створення асортименту продуктів, 
нутрієнтно адекватних специфіці їхнього харчування з урахуванням найбільш 
розповсюджених патологій[1]. 

В Україні кожен четвертий житель - пенсіонер за віком, а кожен п’ятий 
переступив 50-річний рубіж. За часткою людей, вік яких перевищує 65 років, 
Україна займає 11 місце серед країн світу (для порівняння: Білорусія - 23 місце, 
Росія - 27-е). За статистичними даними в 1997році кількість людей похилого 
віку в Україні становила 19 % від загальної чисельності населення, сьогодні - 
20,5%, а за прогнозом Інституту геронтології АМН України у 2015 році ця 
цифра складе 22 %, у 2026 році - 26 %, а у 2050 році - близько 38%. Це означає, 
що більше ніж третина населення потребує і буде потребувати особливостей в 
обслуговуванні, лікуванні, профілактиці різної вікозалежної патології, у тому 
числі і в організації раціонального харчування, яке суттєво впливає на всі рівні 
організації організму людини, яка старішає, на тривалість її життя, 
профілактику та лікування патології старості [2]. 

Продукти геронтологічного призначення ― це харчові продукти, які 
призначені для харчування людей похилого віку з метою покращення їхнього 
самопочуття та подовження їхнього життя. Сьогодні актуальність розвитку 
геродієтетики - науки про харчування людей похилого віку - в Україні 
насамперед диктується соціально-економічним статусом літньої людини й 
демографічною ситуацією, яка у цей час обумовлена глобальним і 
прогресивним старінням населення в усьому світі взагалі й в Україні зокрема. 
В економічно розвинених країнах світу число людей у віці 60 років і більше 
сягає 20-25%.  

Слід зазначити, щопроцес створення нової галузі харчової промисловості 
виробництва геродієтичних продуктів - важливий в декількох аспектах: 

 -широке впровадження геродієтичних продуктів у фактичному 
харчуванні літніх і старих людей дозволить, по типу замісної терапії, 
виправити недоліки харчування сучасної людини; 

- використання геропродуктів надзвичайно важливо в плані лікувального 
харчування не тільки для цього контингенту населення, але й для більш 
молодих вікових груп з метою профілактики передчасного старіння. 

Результати досліджень свідчать, що харчування, як фактор неагресивного 
зовнішнього середовища значною мірою впливає на старіючий організм, тому 
на сьогоднішній день посильною задачею для вітчизняних геронтологів 
повинна стати розробка нових продуктів геродієтичного призначення. При 
цьому продукти геродієтичного призначення повинні мати невисоку 
собівартість, розповсюдженість, мати дійсно високу біологічну та харчову 
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цінність і тривалий термін зберігання і, водночас, їх упаковка повинна бути 
для звичайного покупця основним першоджерелом інформації щодо 
призначення, цінності та якості продукту. 

Слід зазначити, що своєчасна організація геродієтичного харчування 
може зменшити кількість найбільш поширених захворювань людей похилого 
віку ,таких як цукровий діабет, захворювання опорно-рухового апарату 
(артрит, остеопороз), шлунково-кишкового тракту, серцево-судинні 
захворювання,захворювання органів зору. Це також буде сприяти зниженню 
ризикупередчасного старіння, що є одним із факторів досягнення людиною 
межі її біологічного віку, тобто 90-100 років[3]. 

Основний принцип первісної профілактики та лікування основних 
патологій старості – перехід на адекватне харчування з достатнім вмістом 
кальцію, магнію, міді, цинку та інших мікроелементів, вітамінів D, A, E, C, 
групи B, білків та пептидів (колагену), необхідних для побудови кісткової та 
хрящової тканини, ПНЖК, пробіотиків та пребіотиків. 

Крім того основнимипринципамигеродієтики є:енергетична 
збалансованість харчування з фактичними енерговитратами старіючого 
організму;лікувально-профілактична спрямованість харчування; дієта 
повинна бути молочно-рослинною;відповідність хімічного складу їжі віковим 
змінам обміну речовин і функцій при старінні;збалансованість раціону по 
незамінних чинників харчування;збагачення їжі аліментарними 
геропротектори;режим харчування[4]. 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що вдосконалення 
системи харчування для людей похилого віку є важливою соціальною 
програмою, оскільки її вирішення впливає не тільки на життя людини, але й 
на подовження активного, творчого періоду, збереження здоров’я, бадьорості, 
працездатності; сприяє зменшенню кількостіаліментарних захворювань серед 
людей похилого вікуі знижує ризикпередчасного патологічного старіння, що 
є одним з факторів досягнення людиною її межі біологічного віку. Тому 
розробка продуктів геродієтичногохарчування заданого хімічного складу та 
направленої дії, є дуже важливою складової технології функціональних 
продуктів харчування в сучасних умовах 
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РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

З розвитком технологій людство все більше і більше прагне до 
автоматизації і оптимізації всього навколо себе. Багато в чому оптимізація 
зачіпає форму, матеріал і розміри оптимізованих об'єктів: комп'ютери стають 
все компактніше, екрани все тонше, а деякі пристрої навіть неможливо 
розгледіти неозброєним оком. Відповідно, чим менше сам пристрій, тим менші 
і його складові [1]. 

Новітні технології все частіше застосовуються у різних сферах діяльності 
людини, і ресторанний бізнес не став винятком. 

У ХХІ столітті ми яскраво спостерігаємо як у сферу обслуговування на 
зміну живої сили приходить комп'ютерна техніка та штучний інтелект. На 
сьогоднішній день у провідних країнах світу створено фундаментальну базу 
для впровадження роботизованих технологій у сферу обслуговування. 
Впровадження комп’ютерних системи відкриває нові можливості для 
ефективного вирішення основних задач: вся потрібна інформація завжди під 
рукою, за дві-три секунди можна знайти будь-які дані про певного клієнта, про 
певний товар, про певного менеджера, а робототехніка або ж автоматизоване 
устаткування допоможе виконати будь-яку операцію, заощаджуючи час та 
витрати на персонал [2,с.8-10.]. 

Прикладамисучасного високотехнічного устаткуванняможна виділити 
такі: 

Фломбери – кухонні пальники з газовими балончиками, з допомогою яких 
можна карамелізувати соуси та поверхні вишуканих десертів (крем-брюле, 
флан, меренга, тощо) а також знімати шкірку з перців і томатів, плавити сир, 
створювати хрустку скоринку на м’ясі та обпалювати курку і качку; 

Тендерайзери – це сучасні кухонні пристрої, які використовуються для 
підготовки м'яса до смаження та є альтернативою традиційним молоткам для 
відбивання. Принцип дії тендерайзера заснований на багаторазовому 
проколюванні продукту гострими голками або вузькими лезами, що дозволяє 
мінімізувати шум та зменшити час маринування м’яса; 

Кондитерські принтери – це чудо-прилади, що друкують харчовими 
чорнилами на цукровому або вафельному папері будь-які зображення, тексти, 
навіть фотографії; 

Вакуумні маринатори – апарати, що дозволяють зменшити час 
приготування в рази швидше, адже на маринування м'яса піде 20 хвилин, а 
овочі набудуть апетитного аромату вже за 5-10 хвилин; 

Аерогрилі – пристрої, що за виглядом нагадують велику скляну кастрюлю 
з ручкою і  керуючим блоком на скляній кришці, а по суті , поєднують функції 
мультипічки, мультиварки, фритюрниці та інших кухонних гаджетів; 
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Термопоти – своєрідні гібриди чайника і термоса. Ці апарат дозволяють 
кип'ятити воду і зберігати її гарячою протягом доби. Це дає можливість 
економити електроенергію та час; 

Мультиварки та скороварки – це електронні каструлі з таймером і 
безліччю режимів приготування. Вони оснащені нагрівальним ТЕНом, який 
включається на задану програмою потужність для отримання певної 
температури. Ці пристрої фактично завоювали кухню, адже завдяки закритій 
тепловій обробці їжа виходить дуже насиченою та ароматною. І великим 
плюсом у бік здорового харчування є повне ігнорування олії. В ній просто 
немає потреби – страви готуються у власному соку; 

Пароконвектомати – пристрої, що поєднали у собі можливості 
конвекційної печі і пароварочного апарату чим значно оптимізують роботу на 
кухні. Вони дозволяють виробляти до 70% від загального числа всіх можливих 
операцій теплової обробки, і тим самим замінюють 40% теплового 
обладнання. Циркуляція гарячого повітря і пари окремо або в комбінації 
дозволяє в одному пароконвектоматі застосовувати різні способи 
приготування продуктів: обсмажування, запікання, варіння на пару, 
припускання, випічка та регенерація; 

На даному етапі новітехнології розповсюджуються по всьому світу, адже 
ресторанний бізнес –перспективний напрямок, який потребує постійних змін, 
уваги до можливих альтернатив розвитку задля досягнення вдалих результатів 
[3, с. 303]. 

У таких країнах, як Америка та Німеччина все більшої популярності 
набувають цілі готельно-ресторанні комплекси автоматизованого 
прискореного обслуговування. Тут використовуються, здавалось би, над 
високі технології майбутнього. Апарати замінили не лише технологічну лінію 
приготування страв, а й процеси доставки їжі. Унікальність цих закладів в 
тому, що їжа відвідувачам доставляється по рейках, як на американських 
гірках, розподілення замовлень відбувається за допомогою системи датчиків і 
рухомих роликів, страви вибираються за допомогою сенсорних клавіш на 
комп'ютері, а інформація про замовлення з'являється на моніторі в кухні. 
Автоматизація процесів приготування і доставки їжі дозволяє забезпечити 
настільки швидке обслуговування, що клієнт може отримати замовлення в 
декілька хвилин. 

Також, в такому процесі присутні декілька кухарів, які контролюють 
приготування їжі та приймають замовлення. Система налагоджена чітко: 
номери рейсів чітко відповідають номерам столиків. Приготовлена їжа 
розміщується в спеціальний посуд для подорожі по рейсам, в нього 
вкручується гвинт кольору столика, який зробив замовлення, і в кінці 
одягається спеціальний тримач на кришку. Готове замовлення прямує до 
клієнта. Після того як клієнт покине ресторан, офіціант прибирає 
використаний посуд і поміщає його в контейнер, звідки посуд опускається на 
нижній  поверх, де розташована автоматична посудомийна машина з високим 
тиском, після чого з допомогою інформаційно-контрольованих маніпуляторів 
знову повертається на кухню. 
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Використання даної технології мінімізує ручну роботу, організовує 
швидкий і якісний сервіс, оптимізує витрати,  дозволяє обслуговувати 10000 
відвідувачів в день, забезпечує ідеальні санітарні умови, оскільки шляхи 
подачі їжі та використаного посуду не перетинаються. 

Отже, як висновок можна сказати, що інноваційні технології являються 
життєво-важливим стимуломвформуванні суспільства ХХІ століття, що 
безпосередньо впливає на розвиток готельно-ресторанного бізнесу, а саме 
розробку сучасного устаткування, нових агрегатів, потужних апаратів, що 
значно мінімізують витрати виробництва, прискорять час приготування та , 
головне, полегшать працю людини до мінімуму, що дозволить перекласти всі 
справи на техніку та насолодитись життям. 
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РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Сукупність усіх закладів громадського харчування прийнято об'єднувати 

поняттям «ресторанне господарство». Ресторанне господарство – це галузь, в 
основі якої знаходяться підприємства, що характеризуються єдністю форм 
організації виробництва і обслуговування споживачів і розрізняються за 
типами і спеціалізацією [3].  

Використання зазначеного вище поняття в Україні офіційно почалося з 
2004 р., коли ним було замінено термін «громадське харчування». У сучасній 
термінології під терміном «ресторанне господарство» розуміють вид 
економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надання 
послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля 
або без нього [1, с. 27]. 

Ресторанний бізнес відрізняється від всіх інших видів бізнесу. Це 
підприємство, яке об'єднує в собі традиції, механізми управління і досвід, 
філософію і економіку, а також психологію. 

Підприємства ресторанного господарства мають низку особливостей 
галузевого, організаційно-економічного та соціального характеру, оскільки 
спеціалізуються одночасно на виробництві і реалізації продуктів харчування, 
організації їх споживання населенням безпосередньо на підприємствах галузі, 
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де ці продукти (страви) приготовано. В Україні за характером торгово-
виробничої діяльності серед підприємств ресторанного господарства 
виділяють ресторани, кафе, бари, буфет, закусочні, їдальні, кафетерії, 
фабрики-заготівельні, фабрики-кухні, домові кухн і, а також заклади, які 
надають послуги мобільного харчування [5]. 

Характерною особливістю ресторанного господарства є те, що воно 
поєднує всі чотири фази розширеного відтворення: виробництво, розподіл, 
обмін і споживання. У господарсько-організаційному аспекті ресторанне 
господарство об'єднане з торгівлею, оскільки реалізація продуктів харчування 
у закладах харчування відображає роздрібний товарообіг, що є складовою в 
загальному товарообізі державної і кооперативної торгівлі. За характером 
організації виробництва підприємства ресторанного господарства схожі з 
підприємствами харчової промисловості, однак, на відміну від підприємств 
харчової галузі та роздрібної торгівлі, у ресторанному господарстві, поряд з 
реалізацією продукції, організовується її споживання та надання споживачам 
різних послуг [4]. 

Ресторанний бізнес є прибутковим видом економічної діяльності, якому 
притаманні високі рівні ліквідності капіталу та конкурентності. Розвинене 
ресторанне господарство, окрім обслуговування різних контингентів 
споживачів та надання їм послуг у сфері харчування, вигідно позиціонує 
країну на міжнародному ринку. Розвинена сфера послуг, складовою якої є 
ресторанне господарство, є ознакою належного соціально-економічного рівня 
країни, прогресивної структури її господарства. Окрім того, розвиток 
ресторанного господарства дає істотну економію суспільної праці завдяки 
більш раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів; надає 
робітникам і службовцям протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх 
працездатність, зберігає здоров'я; дає можливість організації збалансованого 
раціонального харчування в дитячих і навчальних закладах. 

У сучасних умовах функціонування сфера ресторанного бізнесу набуває 
все більше динамічного характеру і має суттєвий вплив на розвиток 
національного господарства. Це, в першу чергу, пов'язано з впливом 
глобалізаційних процесів, що тягне за собою необхідність впровадження 
технологічних, інформаційних, управлінських інновацій в процес 
виробництва, і, як наслідок, зростанням їх інвестиційної привабливості. 

Розвиток сучасного ресторанного бізнесу залежить від загальних 
тенденцій економіки держави, кон'юнктури споживчого ринку, змін структури 
попиту та пропозиції, розвитку нових форм організації бізнесу, тощо. З 
урахуванням сучасних економічних умов, підприємствам ресторанного 
господарства України доводиться кардинально перебудовувати свою роботу, 
переглядати стратегії та плани розвитку. Наприклад, зараз з'являються нові 
прогресивні форми організації ресторанного бізнесу, які переорієнтовують 
ресторанний ринок на більш низькі цінові сегменти (футкорти, кейтеринг, 
демократичні та авторські ресторани та ін.). 
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Окрім того, відбувається розвиток ресторанів «швидкого 
обслуговування», що працюють на підставі франчайзингу. Це, по-перше, дуже 
перспективно для такого сегмента, по-друге, швидке обслуговування 
найбільше підходить для сфери малого бізнесу. Такі підприємства в 
основному спеціалізуються на приготуванні стандартних страв з 
напівфабрикатів, призначених для швидкої реалізації. Для підприємств, що 
працюють в даному сегменті ринку, ризик мінімізований. Вкладення в сферу 
доступного масового харчування має швидкий обіг коштів, оскільки побудова 
бізнесу йде за рахунок організації ресторанної мережі. Система франчайзингу 
забезпечує безперебійний розвиток бізнесу навіть в умовах фінансової 
економічної кризи. Ресторани, що працюють в даному сегменті, досягають 
значних успіхів, при цьому постійно удосконалюючи свій вид діяльності, 
розширюючи асортимент, вводячи в меню спеціальні пропозиції, покращуючи 
якість обслуговування. 

Окрім того, сучасний відвідувач закладів ресторанного господарства йде 
в ресторанний заклад не лише за їжею, але й за враженнями. Тому постійно 
відкриваються ресторани нового формату, пропонуються додаткові послуги. 
Безумовним лідером є Львів, де є безліч нових ресторанів незвичайних 
форматів. Прикладом їх закладів є "Криївка", "Мазох-кафе", "Старий 
трамвай". Для останнього спеціально викупили призначену для брухту колісну 
базу старого трамвая, за старими фотографіями відновили й побудували 
вагончик. 

Отже, ресторанний бізнес завжди буде займати одне з провідних місць в 
житті сучасного суспільства. Однак сьогодні від ресторанів вимагають не 
тільки «хліба», а й «видовищ», доступної цінової політики та високої якості 
обслуговування. На сьогоднішній день українські ресторатори з успіхом 
виконують ці вимоги.  
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  
 
Сучасний розвиток світової економіки свідчить, що якість продукції стає 

визначним чинником для успішної діяльності підприємства. Підвищення рівня 
якості є однією з форм конкурентної боротьби, завоювання та утримання 
підприємства на ринку. При цьому високий рівень якості продукції сприяє 
підвищенню попиту і пропозиції, збільшенню прибутків за рахунок зростання 
обсягу продажів. 

Стурбованість щодо безпечності та якості харчових продуктів 
відчувається значною мірою в усьому світі. Це – пріоритетні проблеми для 
урядів, виробників харчових продуктів, представників промисловості, торгівлі 
та споживачів. Проблема хвороб харчового походження значна в усіх частинах 
світу, а що стосується деяких істотних видів небезпек харчового походження, 
то впродовж останніх десятиріч збільшилась захворюваність, яка реєструється  
[1]. 

У Європейському регіоні певні проблеми безпечності та якості харчових 
продуктів в останні роки ставили під загрозу здоров’я споживачів. Це 
призвело до падіння довіри споживачів до деяких видів харчових продуктів і 
до серйозних економічних наслідків для виробників сільськогосподарської 
продукції та харчових продуктів в регіоні. Відчуття зазначеної стурбованості 
виявило негайну потребу для ряду країн послідовно зміцнювати системи 
безпечності та якості харчових продуктів з метою зниження рівня хвороб 
харчового походження, відновлення довіри споживачів та поліпшення умов 
виробництва харчових продуктів і торгівлі ними в регіоні та за його межами. 

Для вітчизняних виробників проблема відповідальності за безпечність 
харчових продуктів стає особливо гострою у зв’язку з приєднанням України 
до Світової Організації Торгівлі (СОТ) та входженням до Європейського 
Союзу. Щоб бути повноправним членом цих співтовариств Україна має 
дотримуватися того, щоб наша продукція буде не просто високої якості, а й 
конкурентоспроможною [1]. 

Аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки (англійською 
мовою Hazard Analysis and Critical Control Point – НАССР) – це 
попереджувальна система для забезпечення безпечності харчових продуктів. 
Вона ґрунтується на розумному застосуванні технічних і наукових принципів 
до всього ланцюга виробництва харчових продуктів: від поля (ферми) – до 
столу. Принципи НАССР можна застосовувати на всіх етапах харчового 
виробництва, включаючи основні методи землеробства, підготовлення, 
оброблення, виготовлення харчових продуктів, послуги, пов’язані з 
харчовими продуктами, системи розподілення харчових продуктів, 
поводження та використання продуктів споживачем. Абревіатура НАССР 
стала символом безпечності харчових продуктів у всьому світі [2]. 
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Метою НАССР є ідентифікація небезпечних для споживачів чинників, які 
можуть виникнути на всьому виробничому ланцюжку, і встановлення 
контролю з метою гарантування безпечності продукту для споживача [2]. 

Система НАССР охоплює всі типи потенційних ризиків для безпечності 
харчових продуктів (біологічних, хімічних чи фізичних) поява яких природна 
у продовольстві, навколишньому середовищі або внаслідок помилки у 
харчовому виробництві. Споживачі найбільше бояться хімічних небезпечних 
чинників, фізичні небезпечні чинники найлегше ідентифікуються, але 
біологічні небезпеки з точки зору охорони здоров’я є найсерйознішими. 

Слід зауважити, що НАССР не є системою з нульовим ризиком. Вона 
розроблена для мінімізації ризику від потенційно небезпечних чинників у 
харчових продуктах.  

Крім того, система НАССР сумісна з іншими системами управління 
якістю. Це означає, що безпека, якість та продуктивність можуть бути 
результатом більшої довіри серед споживачів, більшого прибутку в 
промисловості та кращих стосунків серед всіх, хто має спільну мету — 
гарантування безпечності та якості продукції. Кінцевим результатом буде 
краще здоров’я споживачів та міцна національна економіка [3].  

Зростаюче прийняття системи НАССР у всьому світі промисловістю, 
урядами та споживачами, поряд з її сумісністю з існуючими системами 
управління якістю, передбачає, що вона стане найуніверсальнішим 
інструментом для гарантії безпечності продовольства. 

Користь від впровадження системи НАССР для споживачів:  
- менший ризик хвороб, спричинених харчовими продуктами;  
- поліпшення якості життя;  
- більша довіра до харчових продуктів [3]. 

HACCP – це система, яку слід обирати для цілей управління безпечністю 
харчових продуктів в межах загальних систем управління. 

Отже, підвищення якості продукції в сучасних умовах жорсткої 
конкуренції відіграє важливу роль. Цього можна досягти за рахунок 
впровадження ефективних систем управління якістю продукції на 
виробництві. До них належать переважно міжнародні системи управління, що 
ґрунтуються на базових стандартах. У свою чергу заходи з покращення 
якісних властивостей мають значний вплив на зростання основних 
економічних показників підприємств харчової промисловості. 
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 МОЛЕКУЛЯРНА ГАСТРОНОМІЯ, АБО КУХНЯ НА РІВНІ 
МОЛЕКУЛ 

 
 Один з сучасних трендів ресторанного бізнесу це молекулярна 

гастрономія. Молекулярна кухня або молекулярна гастрономія –напрям 
досліджень, який вивчає і практично використовує фізико-хімічні 
перетворення інгредієнтів, що відбуваються під час приготування страв, а 
також соціальні, художні та  технічні складові кулінарних і гастрономічних 
явищ як в цілому, так і з наукової точки зору[1].  

Актуальність молекулярної гастрономії є безперечною, оскільки цей 
стиль приготування їжі практикується ученими, так і фахівцями харчової 
промисловості, які опираються на знання різноманітних процесів, що 
перебігає в середині продукту[2]. 

Слід зазначити, що основоположником молекулярної гастрономії та 
кулінарії є французький вчений Херв Тис (HerveThis) і Микола Курті 
(NicholasKurti), професор фізики з Оксфорда. У 1999 році ХестонБлюменталь 
(HestonBlumenthal), шеф-кухар знаменитого англійського ресторану FatDuck, 
приготував перше «молекулярне блюдо» для ресторану - мус з ікри і білого 
шоколаду. Ці продукти містять схожі аміни і легко змішуються. У 2005 році в 
Реймсі (Франція) було відкрито Інститут Смаку, Гастрономії і Кулінарного 
Мистецтва (InstituteforAdvancedStudiesonFlavour, 
GastronomyandtheCulinaryArts), який об'єднав передових кулінарів світу.  

Завданнями молекулярної гастрономії є:  
-дослідити соціальні явища, художній компонент та технічну складову 

кулінарної діяльності; 
 -вивчити існуючі рецепти з метою створення нових страв; 
 -впровадити нові інструменти, компоненти і методи на кухні.  
Принцип молекулярної кухні - це презентація смакових властивостей 

продуктів у нестандартному для них вигляді: еспуми, сферифіковані рідини, 
желе, емульсії. 

Застосування молекулярної кухні в закладах ресторанного господарства, 
дає великий престиж та ім’я. Кухарі, які загалом займаються і вивчають цей 
напрям, відкривають нові та покращують вже відомі технології які притаманні 
молекулярної кухні. Відомі шість основних технологій: сферифікація або ще 
називають гелеутворення; піноутворення або еспумізація; емульсифікація; 
технологія швидкого заморожування та приготування їжі у вакуумі – 
Sousevide; принцип гармонійного поєднання продуктів у стравах - Foodparring; 
технологія копчення –Smokinggun. 

 Відзначимо, що молекулярні технології змінюють всі традиційні 
уявлення про зовнішній вигляд та подачу страви. Фактор який є основним і 
сприяє досягненню цього – це зміна температурних режимів та тривалість 
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обробки харчових продуктів. Відповідно відмінністю є те, що традиційні 
технології виробництва продукції не відбувається, оскільки виробництво 
страв у молекулярних технологіях здійснюється за мінімальної температури 
впродовж тривалого часу. 

 Результати досліджень свідчать, що особливості молекулярної 
технології, а саме: презентація смакових властивостей продуктів у 
нестандартному для них вигляді, сервірування одночасно декілька видів страв 
маленькими порціями, а також зміна настрою споживача завдяки знанням 
психології, фізіології і сенсорних механізмів – дозволяють активізувати всі 
органи відчуттів людини, концентруючи всю увагу на страві. Це сприяє 
кращому перетравлюванню і засвоєнню (через виділення значної кількості 
шлункового соку), підвищення інтересу споживачів до складу їжі і кулінарії 
загалом, попереджує переїдання і збільшення ваги, що, нарівні із низкою 
низькотемпературних способів обробки (збереження вітамінів) і можливістю 
конструювання хімічного складу страв, покращує загальний стан організму. 

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що молекулярна 
кулінарія – новітній та перспективний напрямок в ресторанному бізнесі, який 
дозволяє створити страви та напої з покращеними органолептичними 
властивостями, підвищеної харчової та біологічної цінності.  
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Ресторанне господарство є особливою складовою сфери гостинності, 

тому актуальність дослідження тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в 
Україні у сучасних умовах господарювання пов’язана з високою його 
ризикованістю і водночас соціальністю, із з задоволенням життєвих потреб 
населення у послугах з організації харчування, відпочинку та дозвілля. Беручи 
до уваги той факт, що рівeнь розвитку ресторанного бізнесу в економіці будь-
якої країни виступає одним із показників рівня якості життя населення у 
державі в цілому, не слід зaбувати, що рaзом з тим ствoрюється висока 
конкуренція у сфері ресторанного бізнесу, що у свою чергу стимулює 
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aктивний розвитoк даного напряму, змушує застосовувати інновації, шукати 
нові ніші та сегменти ринку, eкспериментувати для утримання конкурeнтних 
переваг на ринку. Зміни сoціально-економічного середoвища як зовнішнього 
фактору впливають на галузь ресторанного господарства. Однак у цьому 
бiзнесі, незважаючи на певну нестaбільність, є свої закономірності. Специфіка 
даного виду діяльнoсті, а також недостaтня вивченість тенденцiй його 
розвитку мають вагоме практичне значення [1]. 

Експерти вважають, що український ресторанний ринок розвивається 
дуже динамічно: збільшилась кількість ресторанів та iнших пiдприємств 
ресторанного госпoдарства, поліпшилися їх зовнішній вигляд і асортимент 
пропонованих страв і напоїв. Однак до повнoго насичення ще далеко. Слід 
відзначити, що в минулому році ресторанний бізнес в Україні розвивався 
згідно прогнозам маркетологів, не проявляючи осoбливих несподівaнок. 
Наприклaд, в Амeриці на 600-700 мешканців припадає 1 ресторaн, а в Вiнниці 
- 1 на 2,9 тисяч. Отже, кількість рестoранів буде зростати, водночас і 
конкуренція стане жорсткішою. Роль ресторанного господарствa на сучaсному 
етапі визнaчається характером і масштaбaми потрeб людей у послугах з 
організації споживання матеріальних і духовних блaг у недомашніх умовах. 
Ресторaтори в конкурeнтній боротьбі за споживачів викoристoвують рiзні 
інструмeнти: авторську, креaтивну та кухню ф'южн спрямувaння;  
мoлекулярну; високoякісне спеціалiзоване та поліфункціонaльне 
устаткувaння; високoкласні посуд та аксeсуари сервірування; сучaсний 
дизайн; музичнe обслуговування, в тoму числі шoу-програми, пропoнують 
послуги сомeльє, фумeльє, бaриста, впровaджують різні дискoнтні прогрaми 
та інші атрактивні елемeнти тощо [2]. 

Нижній ціновий сегмент в ресторанному бізнесі в Вінниці поступається 
по темпах розвитку середньому. Тому є декілька причин: заклад з невисоким 
середнім чеком виграє за рахунок звороту (коефіцієнт оборотності одного 
посадочного місця має бути не менше 1,2). Для того, щоб цього досягти, 
необхідно знайти фасадне приміщення з пасажиропотоками не менше 600-
1000 чоловік в годину, а для Вінниці це досить важке завдання. У дешеві 
заклади, як правило, не приїжджають спеціально, спонтанність прийняття 
рішення про їх відвідини складає більше 70%.  Тому актуальні на даний 
момент формати дешевих закладів (фаст-фуд, кафе, бари) можуть бути 
успішними лише в тому випадку, якщо правильно підібрано приміщення  і 
орендна ставка дозволяє отримувати прибуток. У зв’язку з цим формат 
Quick&Casual, що надзвичайно зажадався нині, розвинений лише на 20-25 % 
від можливого, оскільки  важко сьогодні знайти приміщення, що відповідає 
всім вимогам, розраховане на велику кількість посадочних місць [3]. 

Останнім часом в Україні з'явилися так звані вільні або креативні 
простори, які часто називають себе «коворкінгами», «некафе» або «smart cafe». 
Вони можуть розташовуватися в центрі міста, або в офісних центрах. Основна 
концепція таких закладів - безкоштовно все, крім часу. Ці заклади працюють 
за системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу та напої, а за час) і 
являють собою нерухомість нового формату, яка спеціально пристосована для 
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фрілансерів, стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів. Тенденції 
ресторанного бізнесу – це, звичайно ж, і тенденції розвитку певних кухонь. До 
великого нашого здивування, переваги за типом кухні дуже неоднозначні, 
особливо в регіонах України. Характерна прихильність до певного  продукту, 
а не до типу кухні як такому, наприклад, переваги м’яса, часто певного вигляду 
(свинина, куряче м’ясо), у виконанні різних кухонь, або риби і морепродуктів. 
Страви натуралізуються, зменшується їх додаткова обробка, мета оформлення 
блюда – підкреслення основного продукту. Все більше ресторанів при 
складанні меню роблять акцент на натуральному використанні продуктів, а не 
на складності рецептур. Подібна ситуація спостерігається і з перевагою барної 
продукції, кожне з яких може бути підставою для створення цілого формату: 
кав’ярні, пивні, заклади з акцентом на коктейлі або вино [4]. Та все ж є ще 
незайняті ніші в цьому бізнесі. Наприклад, спеціалізовані дитячі кафе – дитяча 
тема присутня в багатьох закладах, але окремої уваги вона практично не 
удостоюється. Недостатньо представлені підприємства, орієнтовані на 
переваги певного продукту (блюда або компонента меню або напою). 
Неймовірний простір для розвитку має кейтеринг і доставка блюд додому або 
в офіс. Хочеться відзначити і перспективу закладів музичної спрямованості (не 
нічних клубів, а швидше за арт-ресторанов і арт-кафе). 

З появою в Україні традиції повноцінного сімейного відпочинку почали 
активно розвиватися також заміські ресторани, особливо на ключових трасах. 
Формат заміських ресторанів передбачає: ресторан, готель на 10-20 номерів 
(одна будівля або будиночки), мангал, дитячий майданчик, звіринець, басейн, 
автостоянка. Усе більшої популярності у великих містах набуває мода снідати 
у ресторанах, а тому деякі заклади починають свою роботу з 6-7 години ранку. 
Пропонуються як окремі страви, так і комплексні сніданки в українському, 
французькому, англійському, німецькому, італійському та американському 
варіантах. Середня ціна сніданку складає 35-70 грн. в залежності від закладу. 
Позитивними наслідками розвитку ресторанного господарства в Україні є: 
ресторанне господарство дає істотну економію суспільної праці завдяки 
раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів; надає 
відвідувачам протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх 
працездатність, зміцнює здоров'я; дає можливість організації збалансованого 
раціонального харчування в дитячих і навчальних закладах [5]. 

Також розглянемо  перспективні тенденції розвитку сфери в подальшому:  
розвиток національних кухонь (українська, грузинська, східна, 

європейська);  поширення підприємств, що пропонують крафтові страви 
(пиво, сири, йогурти, кава і т.д.); втілення здорового способу харчування;  
приготування страв у присутності замовника, з фермерських продуктів; 
приготування низькокалорійних страв;  використання низькотемпературних 
режимів;  відкриття закладів харчування у форматі casual, своєрідних закладів 
фабрик та ринків [6]. 

Отже, можна сказати, що ринок ресторанних послуг України має 
величезний потенціал і перспективи розвитку, з кожним роком з'являються все 
нові види громадського харчування, починаючи від фаст-фудів і закінчуючи 
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тематичними і високо елітними ресторанами, тому необхідно значну увагу 
приділяти особливостям розвитку даної сфери, а особливо темпам та динаміці 
його розвитку, слідкувати за тим як реагують на той, чи інший тип 
ресторанного господарства споживачі, розглядати у контексті їх уподобання. 
Список використаних джерел: 

1. Гірняк Л. І., Глагола В. А. Сучасний стан, перспективи та тенденції 
розвитку ресторанного господарства в Україні: Економіка та управління 
підприємствами, 2018. №16.  71 - 76 c. 

2. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посіб. Центр 
учбової літератури: 2007.  280 с. 

3. Бородіна В. В.  Готельно-ресторанний бізнес: підручник «Слово». 
4. Домбик О. М. Економічна суть діяльності підприємств готельно-

ресторанного бізнесу: 2013. 64 - 66 c. 
5. Галасюк К. А. Популяризація підприємств ресторанного господарства у 

мережі Інтернет: матеріали ХХХІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-
конференції. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 
розвитку. Переяслав-Хмельницький, ДПУ ім. Сковороди. 2017. 7 - 9 c. 

6. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. [ Чинний від 
2004-07-01].  Держспоживстандарт України, 2004. 16 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



192 

 
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 
Бойко Інна, Кучерук Діана 

Науковий керівник: Шкондя В.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
БАСКЕТБОЛ, ЯК ВИД СТИМУЛЯЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ 
 

Процес фізичного виховання студентської молоді відіграє важливу роль 
у формуванні гармонійно розвиненої та конкурентоспроможної особистості. 
Система засобів, які використовуються для корекції фізичної підготовленості 
студентів, часто не приваблює молодь, носить характер обов’язкових заходів, 
а не цікавих занять, які забезпечували б не лише фізичний розвиток, але й 
емоційне розслаблення. Запорукою високих показників у майбутній 
виробничій діяльності має стати спеціалізована фізична підготовка, що 
забезпечує формування і вдосконалення тих якостей особистості, які мають 
суттєве значення для визначеної професії [4, c. 227]. 

Баскетбол як засіб фізичного виховання набув широкого застосування в 
різних ланках фізкультурно-спортивного руху. В системі освіти баскетбол 
включений в програми фізичного виховання всіх категорій молоді, включаючи 
вищу освіту [1, с. 248]. 

Колективний характер гри виховує почуття товариськості, прагнення до 
взаємодопомоги. Крім того, при заняттях баскетболом розвиваються такі риси 
характеру як наполегливість, рішучість, дисциплінованість, ініціативність, 
самовідданість. Завдяки своїй емоційності, ця гра стала засобом не тільки 
фізичного розвитку, а й активного відпочинку [1, с. 248]. 

Баскетбол складається з природних рухів – ходьба, біг, стрибки. 
Специфічних рухових дій без м'яча – зупинки, повороти, пересування 
приставними кроками, фінти, а також з м'ячем – ловля, передача, ведення, 
кидки. Протиборство, цілями якого є взяття кільця суперника і захисту свого, 
викликає прояв всіх життєво важливих для людини фізичних якостей: 
швидкісних, швидкісно-силових і координаційних здібностей, гнучкості та 
витривалості. У роботу залучаються практично всі функціональні системи 
організму (дихальна, серцево-судинна, нервово-м'язова, центральна і 
периферична нервова система), включаючи основні механізми 
енергозабезпечення. Досягнення спортивного результату вимагає від гравців 
цілеспрямованості, наполегливості, рішучості, сміливості, впевненості в собі, 
почуття колективізму [2, c. 47]. 

Такий всебічний і комплексний вплив дає право вважати баскетбол не 
тільки захоплюючим видом спорту, але і одним з найбільш дієвих засобів 
фізичного виховання студентської молоді. 
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Навчально-тренувальний процес в баскетболі відрізняється певною 
складністю через специфічність і різноманіття ігрових прийомів. 
Специфічність полягає в тому, що з самого початку навчання окремим ігровим 
прийомам (передачі, ведення, кидка м'яча) гравцям доводиться виконувати їх 
в умовах, наближених до ігрових [3, c. 56]. 

В умовах безперервно мінливої ситуації від гравців потрібно: 
- перебувати в постійній готовності до виконання ігрових прийомів; 
- миттєво оцінювати обстановку; 
- швидко переміститися; 
- виконувати ігровий прийом найбільш раціональним способом; 
Основними завданнями навчально-тренувального процесу з баскетболу є:  
- подальше навчання і вдосконалення елементів техніки і тактики гри в 

баскетбол; 
- виховання у студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей; 
- збереження та зміцнення здоров'я студентів, підтримання високої 

фізичної працездатності протягом усього періоду навчання;  
- професійно-прикладна фізична підготовка з урахуванням особливостей 

майбутньої трудової діяльності; 
- придбання необхідних знань з правил суддівства та організації змагань 

[3, c. 63]. 
Навчально-тренувальні заняття в ЗВО проводяться згідно плану, що 

дозволяє викладачеві розмістити навчальний матеріал в суворій послідовності, 
знайти раціональну форму організації і найкращі методи викладання. Заняття 
з баскетболу повинно збагачувати студентів новими вміннями і навичками, 
удосконалювати раніше набуті знання. 

На даний момент серед молоді здоровий спосіб життя є популярним 
добровільним вибором. Підтримка цього вибору та прийняття заходів щодо 
розвитку даної тенденції повинно бути ключовим моментом у фізичному 
вихованні студентів. Тому відродження студентського спорту через залучення 
до занять з баскетболу дозволить внести в життя фізичного виховання певні 
корективи, поповнить досвід проведення спортивних змагань, підніме 
культурно-спортивне життя ЗВО на більш високий рівень. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФУТБОЛІ 
 

В наш час актуальною є проблема розробки нових підходів, принципових 
рішень завдань керування процесом спортивного тренування в цілому й 
техніко-тактичною підготовкою, зокрема [1, с. 46]. Футбол – 
найпопулярніший та найбільш поширений вид спорту в світі. Він об’єднує 
мільйони людей, а найголовніше те, що цей вид спорту доступний майже для 
кожного, тому користується неймовірною славою в кожному кінці планети. 
Проте у еру новітніх технологій і для футболу винайдена та розроблена значна 
кількість інноваційних технологій, що додають гравцям можливість досягати 
вищих спортивних вершин та роблять процес навчання ще простішим та 
зручнішим. 

Незважаючи на те, що футбол є найпопулярнішим видом спорту, сучасні 
технології входять в нього неохоче. Частина з них намагається потрапити з 
інших галузей, таких як телетрансляції і мобільні мережі, інша частина – тісно 
пов'язана зі спортивною діяльністю [4, с. 55]. 

Компанія Smallfry розробила захисні щитки з вбудованими 
акселерометром, які точно показують силу нанесеного по ним удару. Крім 
того, в щитки вбудовані RFID-мітки, які дозволяють дізнатися, який саме 
гравець «відзначився». Від відповіді не підуть ні симулянти, ні костоломи [3]. 

На даному етапі розвитку виду спорту найактуальнішим питанням 
залишається об’єктивність фіксації забиття голу або суперечливих у грі 
моментів. Так у 2016 році у фінальній частині чемпіонату Європи у Франції 
вперше використали технологію Video assistant referee. Така система може 
абсолютно точно і неупереджено встановити, чи перетнув м'яч лінію воріт. 
VAR (Video assistant referee) – це технологія, яка допомагає головному арбітру 
приймати рішення за допомогою відеоповторів, що виключає «людський 
фактор», який не виключає суддівські помилки і суб'єктивні переваги. На 
матчі з використанням VAR присутня спеціальна бригада з трьох осіб – 
відеоарбітра, його помічника та оператора відеоповторів. Вони працюють 
ізольовано в спеціально відведеному приміщенні. Під час матчу суддя має 
можливість прямого зв'язку з бригадою VAR. Він може отримувати 
рекомендації від відеоарбітра у спірних епізодах або скористатися 
спеціальним екраном, який знаходиться біля краю поля. Система VAR активно 
тестувалася в різних футбольних турнірах перед тим, як була застосована під 
час головного турніру під егідою FIFA. Тестування почалися в серпні 2016 
року в США – в MLS. Всі лінії розмітки на полі оснащені технологією Goal 
Line Technology (GLT) [4, с. 55]. 

Hawk-Eye («Хок-ай», Яструбине око) – програмно-апаратний комплекс, 
що моделює траєкторію ігрового снаряда. Система була розроблена 
компанією Roke Manor Research і вперше протестована в реальних умовах 
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спортивних змагань в 2001 році. Система Hawk-Eye стала невід'ємною 
частиною тенісної, крикетній і, з недавнього часу, футбольної культури, 
додала змагальному процесу видовищності та сприяла прозорості гри в ході 
змагань [2, с. 101]. 

На допомогу тренерам, які піклуються про здоров'я своїх підопічних, 
компанія Under Armour випустила на ринок «розумну» футбольну майку Under 
Armour E39. Вона покрита датчиками, що не ускладнюють рухів, вимірюють 
життєві показники спортсмена в режимі реального часу. Тепер тренеру буде 
легше розуміти, коли той чи інший гравець «спікся» і його пора замінювати. 
Ну а на тренуваннях наставнику команди допоможуть «розумні бутси» Adidas 
adiZero F50, оснащені системою збору інформації про дії гравця [3]. 

Компанія Adidas кілька років тому випустила інформаційну технологію 
miCoach. Показання датчиків надають можливість відстеження фізичного 
стану гравця під час матчу, і тренерський штаб команди буде точно знати, кого 
замінити і в який момент часу. В першу чергу, дана технологія призначена для 
поліпшення основних результатів спортсменів, в тому числі довжини 
дистанцій, кількості швидкісних ривків, довжини дистанції при максимальній 
інтенсивності, максимальної швидкості та часу. Використання даної 
технології сприятиме поліпшенню показників спортсменів за рахунок 
економії часу на складання індивідуального графіка тренувань у зв'язку з 
поточним фізичним станом гравця [2, с. 101]. 

Ще однією інноваційною розробкою є новий м'яч «Smart Ball My Coach», 
за допомогою якого спортсмени будуть проводити заняття для поліпшення 
удару по воротах та отримувати реальні дані, такі як швидкість та напрямок 
удару, швидкість обертання і графічне зображення напрямку спостереження. 
Це дозволить, дізнатися фізичний вплив кожного руху, що виконується при 
ударі [4, с. 56]. 

Отже, новітні інноваційні технології значно спрощують процес гри та 
тренувань як для тренерів, гравців так і для глядачів. Звісно, не завжди 
технології допомагають досягати найвищих результатів у процесі гри, проте 
вони дають можливість гравцям почувати себе комфортніше та майстерніше 
застосовувати техніки гри. А ще, більшість з цих інновацій настільки 
пропрацьована, що може виявити навіть найменші помилки гравця, що 
однозначно є приводом для вдосконалення. Тому можемо сказати, що дійсно 
за інноваційними технологіями майбутнє. 
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Блокування – це найефективніший засіб зупинити атаку суперників, 

перешкоджаючи м’ячу перелетіти через сітку. Його сутність полягає в 
правильному винесені та постановці рук над сіткою. Ця технічна захисна дія 
вважається важливою та надзвичайно важкю за виконанням у будь-якому виді 
спорту. 

У сучасному волейболі блокування застосовують для ефективних 
захисних і контратакуючих дій. Щоб оволодіти цією технікою, необхідно 
вміти приймати положення готовності, переміщуватись звичайним, 
приставним кроком, а також бігом. Відштовхуватись двома ногами, робити 
стрибок вгору, виносити кисті рук над сіткою, правильно виконувати 
приземлення [1, с.40]. 

 Блокування у волейболі поділяється на одиночне, подвійне та групове. За 
умовою одиночного блоку перед початком дій гравець приймає вихідне 
положення: ноги зігнуті, ступні на ширині плечей, руки перед грудьми. Після 
визначення напряму передачі для удару, гравець переміщується приставними 
кроком, якщо відстань не велика, а на відстані 2-6 м. – ривком уздовж сітки, 
на останньому кроці волейболіст повертається обличчям до сітки й виконує 
стрибок. Розрахувавши, коли потрібно вистрибнути, гравець відштовхується 
й виносить руки вгору-вперед. У безопорній фазі зоровий контроль 
переключається з м’яча на руки нападаючого. Визначивши напрямок удару за 
рухами суперника, він випрямляє свої руки й одночасно переносить через 
сітку, щоб не дати м’ячу перетнути верхній край сітки. Гравцям, які ставлять 
блок, потрібно активно працювати кистями, спрямовуючи м’яч униз на поле 
суперників. Після цього гравець приземляється на зігнуті ноги, руки опускає 
вниз і готується до повторного стрибка, самострахування, або переміщення в 
будь-якому напрямку [2, с.62]. 

Подвійне блокування – основний засіб блокувального захисту певної зони 
майданчика. Узгодженими діями двох гравців над сіткою створюється бар’єр 
з чотирьох рук перед м’ячем, що перелітає. Стрибати потрібно вертикально, 
щоб не було заступу середньої лінії, торкання сітки та зіткнення з іншим 
гравцем. До помилок у цій техніці найчастіше призводить неправильне 
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обирання місця для відштовхування та стрибка. Під час стрибка гравці, які 
блокують, нерідко піднімають руки вище голови й виконують такий самий 
рух, як під час замаху для нападаючого удару. Вони різко виносять руки 
вперед, але зупинити кисті в правильному для блокування положенні їм уже 
важко – внаслідок руки торкаються сітки. Якщо руки виносити перед 
обличчям рухом знизу-вгору, цей недолік можна усунути. 

Багато початківців, виконуючи блокування, інстинктивно заплющують 
очі під час удару і не бачать, куди летить м’яч. Для усунення цього недоліку 
рекомендують навчати ставити блок перекинутого м’яча через сітку в 
обумовлене місце. Потім повторити тактику під час перекидань м’яча в 
невідомих напрямках. Потім блокувати м’ячі, що спрямовані в обумовленому 
напрямку слабкими та сильними ударами. Водночас слід розвивати 
стрибучість шляхом багаторазових стрибків із винесенням рук над сіткою. 

Наостанок хочу зауважити, що в кожному випадку слід вносити 
відповідні поправки, залежно від умов гри та індивідуальних особливостей 
нападаючого гравця. Правильне виконання техніки блокування дає змогу 
команді протистояти сильному арсеналу нападаючих ударів суперника [3, 
с.130]. 
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За результатами наукових досліджень, останніми роками відсоток 
фізично здорових студентів знизився у 2,5 рази на перших курсах навчальних 
закладів, та більш , ніж у 4 рази – на останніх курсах у вищих навчальних 
закладах, що позначається на їх руховій активності, працездатності, 
успішності, фізичному розвитку та фізичній підготовленості.  

Сучасні студенти практично весь вільний час проводять у сидячому 
положенні: грають у комп’ютерні ігри, сидять у соціальних мережах, 
дивляться телевізор, читають книги чи відвідують концерти. Незалежно від 
того, що такий відпочинок приносить користь, молодь веде малорухомий 
спосіб життя. А це має негативний вплив на здоров’я та фізичний стан 
студентів і призводить до низки проблем. Найкращим вирішенням цієї 
проблеми для студентів ЗВО стане заняттям футболом [2, с. 3-4]. 
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Футбол належить до універсальних видів спорту, які сприяють 
різнобічному фізичному розвитку людини. Заняття із студентами на свіжому 
повітрі забезпечують оздоровчий вплив, що сприяє зміцненню нервової 
системи, розвитку рухового апарату, покращенню роботи серцево-судинної 
системи та обміну речовин в організмі. 

Футбол – найдоступніший вид спорту, що не вимагає дорогого інвентарю: 
досить мати м’яч, спортивне взуття і можна грати на будь-якому лужку або 
майданчику. Футбол виховує витривалість, швидкісні якості, спритність, 
гнучкість, силу, сміливість, витримку, кмітливість, волю, зміцнює здоров’я, 
загартовує організм. Заняття футболом привчають студентів до колективної 
діяльності, сприяють вихованню свідомої дисципліни, прищеплюють 
відповідні навики поведінки в колективі, виховують товариські взаємини [3, с. 
5-6]. 

Гра у футбол – це змагання двох команд, кожна з яких прагне опанувати 
м’ячем і провести його у ворота суперника і в той же час захистити свої. У грі 
бере участь дві команди по одинадцять чоловік. Технічні дії з м’ячем 
виконують усім тілом, окрім рук. Поле для гри – прямокутник завдовжки 90–
120 м і шириною 45–90 м. Гра продовжується 90 хв, розділених на дві 
половини по 45 хв. Освоюючи техніку гри, футболісти спочатку вчаться 
виконувати окремі прийоми і їх поєднання. Велике значення має особисте 
прагнення студентів до занять, їх завзятість в тренуванні. 

Техніка пересування футболістів включає в себе таку групу прийомів: 
ходьба, біг, стрибки, зупинки, повороти. Важливою характеристикою 
футболіста є швидкість, а по суті і вирішальною якістю так, як тільки швидкий 
гравець може виграти час і простір у суперника і тому має можливість успішно 
вирішувати тактичні завдання. Футболісту необхідні такі форми прояву 
швидкості:  

- швидкість простої зорово-моторної реакції;  
- швидкість складної зорово-моторної реакції;  
- швидкість стартового розбігу; дистанційна швидкість;  
- швидкість ривково-гальмівних рухів;  
- швидкість виконання технічних прийомів;  
- швидкість переключення з однієї дії на іншу [3, с. 50-51]. 
Тому розвиток швидкості відбувався і підтримувався постійно на всіх 

етапах підготовки. Відомо, що розвивається вона на базі високого рівня 
силових якостей, спритності і витривалості. Під час гри, потрібно виконувати 
багаторазові спринтерські прискорення, тому не менш важливою є наявність 
швидкісної витривалості – здатності по можливості триваліше виконувати 
м'язову роботу з граничною і майже граничною інтенсивністю. Для її розвитку 
у ЗВО застосовують чергування бігу на короткі відрізки з інтервалами 
відпочинку протягом тривалого часу, тобто в такому ритмі як і під час гри. 

З метою вивчення впливу занять на показники фізичних якостей студентів 
(юнаків) I-II курсів на початку і кінці I семестру В. В. Соломонко та ін., було 
проведено тестування наступних фізичних якостей:  

- гнучкості – нахил тулуба, стоячи на гімнастичній лаві;  
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- вибухової сили – стрибок вгору з місця;  
- швидкісної витривалості – човниковий біг 4x9 м.;  
- силової витривалості рук – згинання та розгинання рук в упорі лежачи;  
- силової витривалості тулуба – піднімання тулуба з положення лежачи на 

спині, руки за головою, ноги закріплені;  
- рівноваги (тіла) – балансування стоячи на одній нозі на опорі. 
Проведене дослідження дозволило констатувати зростання усіх 

показників фізичних якостей студентів. Варто зауважити, що найбільше 
покращились результати у човниковому бігу (4×9 м.) та у стрибках вгору з 
місця [4, с. 100-101]. 

Футбол як особливо рухлива гра з максимальним рівнем фізичного 
навантаження вирішує завдання по зміцненню здоров'я студентів, розвитку 
спритності, координації, швидкості реакції, а також загартовування їх 
характеру, вихованню духу колективізму і суперництва, відповідальності [1, с. 
40]. Отже, заняття футболом має важливе значення та сприяє покращенню 
рівня основних фізичних якостей студентів ЗВО. 
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РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗВО ЗАСОБАМИ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
 

Розвиток сучасного суспільства та удосконалення сучасного обладнання, 
тобто механізація усіх робочих процесів призводить до малорухомого способу 
життя, що несе за собою не дуже позитивні наслідки. З одного боку це добре: 
праця стала легшою, потрібно докладати не так багато зусиль. Але з іншого, 
за низької рухомості та недостатнього фізичного навантаження погіршується 
фізична підготовка та й стан здоров’я загалом. Особливо це стосується молоді, 
а саме студентів[1, с. 6-7]. 



200 

Останнім часом зростає кількість студентів із недостатнім рівнем 
функціональних можливостей. Таке явище спостерігається на тлі гіпокінезії та 
гіподинамії молоді [2, с. 226]. 

Процес фізичного виховання студентської молоді відіграє важливу роль 
у формуванні гармонійно розвиненої та конкурентоспроможної особистості. 
На сьогоднішній день, розвиток гнучкості у студентів закладів вищої освіти 
засобами фізичної культури та спорту є досить актуальною темою, адже 
здоров’я молодого покоління є соціальною проблемою розвитку усього 
суспільства. 

Метою нашого дослідження є застосування сучасних форм організації 
навчання студентів під час проведення занять фізичної культури та їх вплив на 
розвиток гнучкості. 

Як було вже вище сказано, технічний прогрес обмежує рухомість 
сучасної молоді. Сьогодні щоб знайти та прочитати потрібну книгу студенту 
не потрібно йти до бібліотеки, все можна знайти в мережі не виходячи з дому. 
Ось і приклад малорухомого способу життя. Щоб покращити фізичний стан 
студентів у закладах вищої освіти є обов’язковим предметом фізичне 
виховання. Воно включає в себе повноцінну підготовку та ознайомлення з 
різними видами спорту. Засоби фізичної культури також спрямовані і на 
розвиток гнучкості у студентів. 

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою 
у суглобах. Більшість видів спорту та фізичної діяльності встановлюють певні 
вимоги до гнучкості адже це обумовлено біомеханічною структурою фізичної 
вправи [3, с. 171]. Під час навчального процесу частіше всього 
використовують силові вправи які спрямовані на розвиток активної гнучкості 
і в той же час вони не призводять до зростання м’язової маси. За загальною 
методикою також виконуються вправи на розтягування та на розслаблення 
м’язів. Їх дозування визначає викладач для кожного заняття зважаючи на 
рівень фізичної підготовки студентів. Допоміжні та спеціально-підготовчі 
вправи застосовуються для удосконалення певних фізичних якостей, що 
обумовлені специфікою спортивної діяльності [3, с.176]. 

Для отримання бажаного результату потрібно використовувати 
комбінацію вправ, адже одне заняття може дати лише обмежений вплив на 
гнучкість. Для її повного розвитку слід дотримуватися таких методичних 
вказівок: 

- слід застосувати ті вправи, які збільшують амплітуду рухів, таким чином 
студент має можливість більш повно використовувати надбані якості; 

- включати у програму розвитку гнучкості спеціальні силові вправи; 
- розвивати гнучкість систематично і планомірно; 
- заповнювати інтервали між серіями вправ так, щоб найвища амплітуда 

рухів досягалась багаторазово; 
- найкраще гнучкість розвивається тренуваннями, які проводяться 

щоденно або два рази на тиждень. 
Слід зазначити, що гнучкість у разі її не підтримання погіршується і 

повертається до вихідного рівня [3, с.178-179]. 
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Під час навчального процесу з фізичного виховання, вправи які 
спрямовуються на розвиток гнучкості у студентів частіше всього виділяють у 
самостійну частину заняття, якій передує інтенсивна розминка, що включає в 
себе вправи з великою амплітудою рухів. Подібна побудова занять сприяє 
максимальному прояву рухливості в суглобах і є найбільш ефективною [3, 
с.179]. 

Отже, за допомогою проведення різноманітних вправ та маніпуляцій, в 
тому числі спрямованих на розвиток гнучкості під час навчального процесу у 
закладах вищої освіти, здійснюється різносторонній розвиток студентів. 
Покращується фізична підготовка та стан здоров’я що є найважливішим, адже 
здоров’я молодого покоління є соціальною проблемою розвитку усього 
суспільства, яку треба вирішувати. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТІВ У ЗВО 
 

Відомо, що рух є основним стимулятором життєдіяльності організму 
людини. Надзвичайно актуальне питання сьогодення про вплив занять 
футболом на здоровий спосіб життя студентів у закладах вищої освіти. Адже 
цей вид спорту не тільки популярний серед молоді, а й вважається дуже 
корисним для здоров’я.  

Сучасний спосіб життя студентської молоді свідчить про низький рівень 
їх рухової активності. Наслідками такої проблеми можуть бути: висока 
ймовірність розвитку захворювань опорно-рухового апарату, серцево-
судинної, дихальної та нервової систем, а також проблеми з надмірною вагою.  

На думку багатьох вчених, фізична культура і спорт призначені для 
сприяння і допомоги в зміцненні здоров'я, формуванні вмінь і навичок, які 
дозволяють орієнтуватися в життєвих ситуаціях, і сприяють оволодінню 
обраної спеціальності. У цьому допоможуть рухливі ігри та естафети в силу 
своєї змагальної спрямованості. 
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Футбол надзвичайно популярний в нашій країні. Таким чином, залучити 
сучасних студентів до занять цим видом спорту в вишах легше, ніж до занять 
менш популярними та видами фізкультурно-оздоровчої активності. 
Оздоровчий вплив в процесі занять футболом забезпечується динамічною 
роботою та різноманітністю м’язового навантаження на свіжому повітрі. Так 
званий великий асортимент рухових дій сприяє творчому відтворенню нових 
умовно-рефлекторних зв’язків і оволодіння новими [3, с. 211].  

Дуже важливим фактором, що спонукає до фізичної діяльності, 
вважається мотивація. Мотивація до навчально-фізкультурної діяльності 
проявляється в різних потребах, які можна поділити на три групи: потреба в 
русі, потреба виконання обов’язків студентів і потреба в спортивній діяльності 
[3, с. 212]. 

На практиці розкривається те, що реалізація поведінкових факторів, які є 
незамінними компонентами здорового способу життя, досить складні. Існує 
багато причин, але однією з основних можна вважати – відсутність мотивації 
на збереження і зміцнення свого здоров’я і на здоровий спосіб життя серед 
сучасної молоді. Річ в тому, що в ієрархії потреб особистості, які лежать в 
основі поведінки сучасних студентів, здоров’я знаходиться далеко не на 
першому місці. Формування здоров’я − це, перш за все, завдання кожної 
людини і його треба починати формувати з виховання мотивації здоров’я і 
здорового способу життя [1, с. 28]. 

Недостатній рівень рухової активності (гіпокінезія) і фізичної підготовки 
студентів, а особливо дівчат, порушення норм харчування, спричиняють 
проблеми з надмірною вагою, що викликає необхідність в цілеспрямованих 
заняттях фізичними вправами. Приймаючи участь у грі, студенти непомітно 
для себе, переносять навантаження, виконання якого в інших умовах, за інших 
обставин було б пов’язане з проявом сили волі. Особливо важливо, що великий 
об’єм рухів в футболі обумовлений високим емоційним фоном, який 
вважається досить важливим фактором, задля підтримки мотиваційної 
зацікавленості заняттями фізичною діяльністю [ 1, с. 54]. 

Отже, використання засобів футболу може сприяти оптимізації 
навчального процесу з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. 

Заняття з футболу можна проводити на баскетбольних і гандбольних 
майданчиках, в спортивних залах та на футбольному полі. Розміри майданчика 
можна вибирати виходячи з того, що є в наявності з матеріальної бази, а також 
з кількості тих хто займається. Що дуже зручно, адже як такої спеціальної 
матеріальної бази, для проведення занять не потрібно. За необхідності, для 
цього можна пристосувати будь-яку галявину та грати за спрощеними 
правилами та з меншою кількістю гравців [4].  

Футбол належить до універсальних видів спорту, які сприяють 
різнобічному фізичному розвитку людини. Заняття, що проводяться зі 
студентами як на свіжому повітрі, так і в умовах спортивного залу, 
забезпечують оздоровчий вплив, що сприяє зміцненню нервової системи, 
розвитку рухового апарату, покращенню роботи серцево-судинної і дихальної 
системи, покращенню обміну речовин в організмі. 
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Також варто зазначити, що футбол досить добре розвиває функціональні 
можливості організму. За допомогою занять цим видом спорту можна 
навчитися долати певні напруження і труднощі. В процесі занять футболом у 
студентів формуються важливі морально-вольові якості: колективізм, 
цілеспрямованість, витримка, дисциплінованість, сміливість [2, с. 72-73]. 

Отже, регулярна гра у футбол покращує здоров’я, позитивно впливає на 
самооцінку і зменшує стрес. Футбол вважається чудовим кардіотренуванням, 
навчає координації, сприяє соціалізації та актуальний для будь-якого віку, а 
надто для студентської молоді. 

До того ж є докази, що футбол у різних форматах тривалості тренувань і 
навантаження − корисний вид фізичної активності в разі діабету 1 і 2 типу, 
гіпертонії, ожиріння, багатьох захворювань м’язів, кісток і суглобів, синдрому 
хронічної втоми і навіть депресії, так як, в процесі гри, є можливість 
виплеснути негативні емоції. 

Ця гра відмінно не лише допомагає в боротьбі з різного роду 
захворюваннями, а й просто підтримує загальний тонус організму та зміцнює 
м’язи.  

Крім цього, футбол – командна гра, тому, якщо студент хоче домогтися 
успіхів, йому доведеться боротися зі своїм егоїзмом та вчитися діяти 
спільно.Також, це чудова можливість познайомитися з новими людьми та за 
допомогою гри надбати нових цікавих друзів, що в свою чергу тільки збільшує 
привабливість цього виду спорту. 
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ОЗДОРОВЧЕ ПЛАВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 

 
Серед багатьох видів спорту плавання поєднує в собі можливість 

гармонійного розвитку всіх систем та органів людського організму. Плавання 
надає особливе, властиве тільки цьому виду спорту, вплив на організм 
людини. Знаходячись у воді, людина переживає відчуття, багато в чому схожі 
із станом легкості. Ця обставина дозволяє людині знаходитися в ній в 
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розслабленому антигравітаційному стані, причому в своєрідному 
горизонтальному положенні. Щоб утриматися на поверхні води і подолати 
вплав деяку відстань, доводиться виконувати специфічні рухи, подібних яким 
немає ні в якому виді спорту [1, с. 166] 

Плавання є винятковим видом фізичного навантаження і відноситься до 
найбільш масових видів спорту. Ця винятковість пов’язана з руховою 
активністю у водному середовищі. При цьому організм людини піддається 
подвійній дії: з одного боку на нього впливають фізичні вправи, з іншого водне 
середовище [1, с. 168] . 

Розрізняють такі види плавання ,що мають оздоровче спрямування: 
1. Рекреативне плавання спрямоване на поліпшення 

психоемоційного та фізичного стану організму на основі активного 
відпочинку. 

2. Оздоровче плавання. Його основними завданнями є досягнення і 
надалі збереження бажаного стану рівня здоров’я, підвищення якості життя, 
профілактика захворювань (вікових, трудових, від шкідливого впливу 
навколишнього середовища). Оптимальне навантаження визначається 
багатьма чинниками: необхідністю поліпшення функціональних показників 
або їх збереження на досягнутому рівні; режимом звичної рухової активності; 
способом життя тощо. 

3. Кондиційне плавання використовують для досягнення вищого 
рівня плавальної підготовки. Навантаження під час занять помітно 
перевищують ті, що застосовуються під час оздоровчого тренування. 

4. Адаптивне плавання- це навчання плавання осіб з особливостями 
(інваліди), удосконалення їхніх рухових здатностей та плавальної 
підготовленості, що дають змогу певною мірою компенсувати втрачені рухові 
функції, а соціальна адаптація мас на них позитивний емоційний вплив. 
Основою адаптивного плавання є традиції фізіотерапії та реабілітації 
інвалідів, де його ефект вважається неперевершеним. 

5. Лікувально-оздоровче (реабілітаційне) плавання. Цим видом 
плавання займаються особи, які мають погіршення стану здоров’я, що може 
бути відновлено або компенсовано за допомогою спеціальних засобів у 
водному середовищі [2, с. 17]. 

Але й існують протипоказання до занять оздоровчим плаванням: 
-захворювання очей (кон’юнктивіт, блефарит, кератит, підвищена 

чутливість до хлору); 
-гострі захворювання верхніх дихальних шляхів, особливо при 

підвищеній чутливості до хлору; 
-інші захворювання серцево-судинної і дихальної систем у стадії 

декомпенсації та інші [2, с. 19]. 
При цьому потрібно дотримуватись таких правил під час розроблення 

програми занять для студента з медичною групою:  
1. Оздоровча програма повинна складатися з тих засобів, які 

об'єктивно доводять свою цінність з погляду оздоровчого та тренувальної о 
ефекту. 
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2. При складанні оздоровчої програми необхідно враховувати 
закономірності адаптації організму людини до фізичних навантажень, 
узагальненням яких є принципи застосування оздоровчого плавання. 

3. Рівень фізичних навантажень повинен відповідати індивідуальним 
можливостям тих, хто займається, що своєю чергою потребує регулярного 
контролю за їхнім станом [2, с. 20-28]. 

Підсумовуючи вищевказане можна зробити висновки. Оздоровче 
значення плавання для студентів спеціальних медичних груп полягає в тому, 
що воно є одним з ефективних засобів гартування, який підвищує опір 
організму дії температурних коливань і простудних захворювань. Заняття 
плаванням усувають порушення постави, плоскостопості. Плавання відіграє 
вагому роль в поліпшенні функцій дихання і серцево-судинної системи. 
Виконання плавальних рухів руками і ногами притягують до роботи майже всі 
м’язи тіла, що сприяють гармонійному розвитку мускулатури [3, с. 38-44]. 
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СУЧАСНІ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДХ 

 
На сучасному етапі розвитку фізичної культури є необхідність пошуку 

нових засобів вдосконалення процесу фізичного виховання студентів. 
Програма фізичного виховання у вищих навчальних закладах включає в себе 
різноманітні інноваційні технології.  

Фізична культура і спорт у навчальних закладах є невід'ємною частиною 
формування загальної професійної культури сучасного фахівця і повинні 
розглядатися як важливий засіб зміцнення здоров'я, незамінний фактор 
фізичного, морального, духовного та інтелектуального розвитку особистості. 

Спортивно-оздоровча фізична культура, спрямована на покращення 
стану організму людини, методом виконанням простих та комплексних вправ 
в музичному супроводі або у певному такті, що допомагає корегувати форму 
та вагу тіла. 

Різноманітні фітнес технології дають можливість розвивати фізичні 
якості такі як: силу, гнучкість, витривалість, швидкість та координаційні 
здібності [4, с. 12]. 
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Не в кожного є можливість займатись фітнесом самостійно (через брак 
знань), або ходити в зал (через брак коштів). В сучасному світі на заняттях 
фізичного виховання у вищих навчальних закладах викладачі пропонують 
студентам заняття включаючи різні види фітнес-технологій де кожен студент 
може в втілити в життя свої бажання і досягти гарну фізичну форму.  

Важливим видом сучасних фітнес-програм є стретчинг (англ. – 
розтягування) – вправи з різниних положень тіла з метою покращення 
еластичності м'язів і розвитку рухливості у суглобах. Після основної розминки 
або після закінчення аеробної чи силової частини тренування, а також у 
вигляді самостійного заняття вправи стретчингом знижують надмірне 
нервово-психічне напруження, ліквідовують синдром відстроченого болю у 
м'язах після навантажень, служать профілактикою травматизму. 

Фізіологічна основа стретчинга − міотонічний рефлекс, який викликає 
активне скорочення волокон в примусово розтягнутому м'язі та посилення в 
ньому обмінних процесів. В результаті систематичних занять значно 
збільшується еластичність м'язевї тканини, зв'язок, зростає амплітуда рухів в 
суглобовому комплексі [2, с. 3]. 

Основні процедури тонічного стретчинга виконуються у положень 
стоячи, з випадами та нахилами тіла, сидячи і лежачи. Тривалість утримання 
позицій (від 5 до 30 с) залежить від рівня підготовленості людини. 

Степ-аеробіка розроблена в 90-х роках минулого століття відомим 
американським тренером Джином Мілером і являє собою тренування в 
атлетичному стилі на спеціальних платформах висотою 10-30 см. Завдяки 
своїй доступності, емоційності та високою оздоровчою ефективності, степ - 
аеробіка широко використовується на заняттях з людьми різного віку та рівня 
фізичної підготовленості. Вправи на степ - платформі покращують діяльність 
серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату, сприяють розвитку 
важливих фізичних якостей та формуванню пропорційної будови тіла ( 
особливо ніг та нижньої частини тулуба ). Використання гантелей вагою до 2 
кг, а також вільних енергійних рухів руками забезпечує оптимальне 
навантаження на м'язи плечового поясу. 

Слайд-аеробіка представляє собою програму різнобічної фізичної 
підготовки на основі латеральних (бокових) рухів ніг запозичених з 
ковзанярського спорту. Вправи слайд-аеробіки підвищують силу та 
координацію м'язів нижніх кінцівок, розвивають витривалість, служать 
ефективним засобом регуляції ваги тіла. Встановлено, що виконуючи базову 
програму низької інтенсивності слайд-аеробіки людина вагою 70 кг втрачає за 
30 хв. в середньому до 250 ккал, що є одним з найбільш високих в 
порівняльному плані енергозатрат в аеробіці. 

Тераробіка заснована в 1995 р. німецьким тренером Ю. Вайсхарзом, яка 
включає в себе танцювальні рухи, які виконуються в аеробному режимі, в 
поєднані з силовою гімнастикою та стречінгом. При цьому в якості 
амортизатора використовується спеціальна латексна стрічка, яка має різний 
опір та фіксується на кисті та гомілці людини. 
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Можливе використання також звичайної гумової стрічки. Ритмічний 
музичний супровід, нескладна хореографія, диференційоване навантаження 
стрічки роблять заняття тераробікою привабливим та дозволяють здійснювати 
індивідуальний підхід в процесі їх виконання. 

 Танцювальна аеробіка (хіп-хоп, латина, сіті-джем, рок-н-рол і ін.) 
заснована на однойменних музичних і танцювальних стилях, логічно і 
послідовно поєднаних з елементами сучасної хореографії та естради, а також 
з вправами спортивного характеру. Кроки в танцювальній аеробіці 
видозмінюються в залежності від вибраного стилю, який виражається 
засобами популярної музики. Використовування в заняттях поєднання 
танцювально-гімнастичних вправ та окремих технічних прийомів та 
елементів, які застосовують в боксі, кік-боксингу, карате, таеквондо, сприяє 
розвитку сили, швидкості, витривалості, спритності, координації, підвищує 
емоційний фон занять [1, с. 6]. 

Фітбол – аеробіка являє собою комплекс різних рухів і статичних поз з 
опорою на спеціальному м'ячі із полівінілхлориду з провітрюваним 
наповненням тіла діаметром від 45 см ( дитячий варіант ) до 85 см ( призначені 
для людей ростом 190 см і вагою тіла понад 150 кг ). 

Аквафітнес – система фізичних вправ, вибіркової спрямованості в умовах 
водного середовища, які виконуються завдяки своїм природним властивостям. 
Оздоровчі дії засоби аквафітнесу обумовлено активізацією важливіших 
систем організму, високою енергетичною вартістю роботи, феноменом 
гравітаційної розгрузки опорно-рухового апарату, наявністю стійкого 
загартовуючого ефекту. Систематичні заняття в воді показані без обмежень 
практично всім здоровим людям будь-якого віку та характеризується широким 
спектором цільової спрямованості [2, с. 7]. 

Бодібілдинг (культуризм, атлетична гімнастика) – система фізичних 
вправ з різними важелями, які виконують з метою розвитку силових 
здібностей і корекції форми тіла. Засновник бодібілдинга - Фредерік Мюллер, 
який розробив першу програму вправ з гантелями, гирями і гумовими 
амортизаторами, узагальнивши особистий досвід тренувань в підручнику 
«Будова тіла» (1904 р.). 

Калланетика – створена американською балериною Каллан Пінкні 
система фізичних вправ, альтернативна травмонебеспечним варіантам 
аеробіки, більш ефективна відносно термінів досягнення результатів. Мета 
занять калланетикою - покращення фігури за допомогою спеціально 
підібраних і організованих статодинамічних вправ на розтягування різних 
м'язевих груп. Рухи виконуються з невеликою амплітудою, часто в незручному 
положенні в повній статиці або напівстатиці. Акцент робиться на так званні 
«проблемні зони» (шию, живіт, сідниці, стегна, спину), задіяні також 
важкодоступні внутрішні м'язи [2, с. 18]. 

Систематичні заняття калланетикою сприяють ефективній зміні 
зовнішнього вигляду (зміцнення м'язів, формування гармонійної фігури) і 
практично не мають вікових обмежень.  
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Отже, можна зробити висновок, що в системі фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах присутні багато ефективних методів, які кожен 
студент може обрати залежно від свого фізичного рівня. Ефективність занять 
значно зросте, якщо у студентів буде бажання та мотивація. Запорука успіху – 
регулярність та правильність виконання [1, с. 3]. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ 
СТУДЕНТІВ  

 
Фізична культура студентів є нерозривною складовою частиною вищої 

освіти. Вона виступає якісною і результативною мірою комплексного впливу 
різних форм, засобів і методів на особу майбутнього фахівця в процесі 
формування його професійної компетенції. Результатом цього процесу є 
рівень індивідуальної фізичної культури кожного студента, його духовність, 
рівень розвитку професіонально значущих здібностей [1, с.130]. У молодому 
віці закладаються основи здоров’я, довголіття та гармонійного фізичного 
розвитку. І хоча цей розвиток є закономірним біологічним процесом, проте 
враховуючи анатомо-фізіологічні та психологічні особливості у цьому віці, 
можна в потрібному напрямку впливати на розвиток тих або інших умінь і 
навичок. Тому правильно організований навчально-педагогічний процес 
сприяє всебічному розвитку форм тіла, запобігає захворюванням, покращує 
діяльність всіх органів і процесів [2, с.35]. А у сучасному житті використання 
занять фізичними вправами все більш направлене не на досягнення високих 
результатів, а на підвищення їх оздоровчого впливу на широкі маси населення, 
зокрема студентської молоді. Для вирішення такої глобальної проблеми 
ефективним засобом виступає волейбол [3, с.72]. 
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Система засобів, які використовуються для корекції фізичної 
підготовленості студентів, часто не приваблює молодь, носить характер 
обов’язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б не лише 
фізичний розвиток, але й емоційне розслаблення.  

Надання студентам можливості вільного вибору виду рухової діяльності 
та врахування їхніх мотивів, потреб, інтересів і життєвих планів змінює на 
краще ставлення студентів до фізичного виховання й власного здоров’я та 
активізує фізкультурно-оздоровчу діяльність.  

З метою забезпечення повною мірою вирішення головної мети фізичного 
виховання в ВНЗ – ефективного оздоровлення й впровадження 
найважливіших завдань всебічного розвитку особистості молодого фахівця, 
доцільно задіяти студентів до занять волейболом, як виду спорту, що 
всесторонньо розвиває організм студента, є доступним, цікавим і популярним 
серед молоді. Завдяки тому, що гра у волейбол може відбуватися як у 
спортивному залі, так і на відкритих майданчиках, це має загартовуючий 
вплив на організм студентської молоді, підсилює стійкість організму до 
захворювань і зміцнює здоров’я. Важливим є те, що гра у волейбол сприяє 
вирішенню оздоровчо-гігієнічних завдань. Під час занять організм людини 
виконує інтенсивну роботу, а також гра в волейбол покращує реакцію, 
зміцнює опорно-руховий апарат, розвиває силу і швидкість скорочення м'язів, 
що в свою чергу підвищує спритність, стрибучість та витривалість. Користь 
волейболу є беззаперечною, адже під час гри задіяна неймовірна кількість 
м’язів та навиків гравця. 

Отже, гра волейбол підвищує м’язово-рухові відчуття, покращує зоровий 
і кінестетичний контроль за виконанням певних рухів, сприяє розвитку кісток 
і збільшує період їх зростання, зменшує накопичення жирової тканини, 
розвиває силу, швидкість та спритність. Тому можемо сказати, що дійсно 
заняття волейболом мають великий вплив на фізичний стан студентської 
молоді.  
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РОЗВИТОК СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗВО 
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

 
Сучасна професійна освіта націлена на підготовку фахівців з високим 

рівнем культури, розумової і фізичної працездатності, різнобічно освічених і 
зі здоровим стилем життєдіяльності. Одним з факторів забезпечення такого 
поєднання, як показують результати багатьох досліджень, є заняття фізичною 
культурою і спортом [2, с. 28]. 

Піднесення ролі фізичної культури у зміцненні здоров'я населення є 
сьогодні одним з головних завдань нової України. Особливо важливе значення 
фізична культура має для студентів, високий рівень здоров'я та різнобічний 
фізичний розвиток яких є запорукою успішної реалізації соціально-
економічних перетворень нашого суспільства. 

Фізичне виховання студентів – складова частина вищої гуманітарної 
освіти, що сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця у процесі 
становлення його професійної компетенції. 

Розвиток високої спортивної майстерності у будь-якому виді спортивної 
діяльності пов'язаний з рівнем розвитку рухових здібностей (сили, швидкості, 
витривалості) і ефективністю їх взаємодії. Високий же рівень працездатності, 
спортивної майстерності досягається на базі розвитку силової витривалості. 

Загальна витривалість є основою для розвитку силової витривалості 
організму. Силова витривалість, в свою чергу, являє собою здатність 
виконувати ефективну роботу визначеної інтенсивності протягом певного 
часу при відносно тривалих і високих силових навантаженнях. На думку 
фахівців силова витривалість краще розвивається, якщо робота буде 
виконуватися в середньому темпі. Саме завдяки силовій витривалості, особа, 
що виконує силові вправи може правильно визначити темп і відпрацювати 
весь час згідно регламенту [4, с. 34]. 

Для розвитку силової витривалості ефективним є застосування методу 
підвищення інтенсивності. Основу даного методу становить скорочення часу 
з одночасним збільшенням темпу виконання вправи, зменшення відпочинку 
між підходами, збільшення ваги снаряду. Після того як організм звикне до 
даного навантаження, інтенсивність знову необхідно підвищувати. 

Метою спеціальних вправ, спрямованих на розвиток силової 
витривалості, є не стільки підвищення аеробних можливостей, скільки 
прагнення удосконалити здібності спортсмена до їхньої реалізації в умовах 
виконання відповідної силової роботи.  

Розрізняють статичну та динамічну силову витривалість. Статична-
пов’язана з необхідністю тривалий час напружувати м’язи або утримувати 
пози ( гімнастика, боротьба, парусний спорт). 

Динамічна силова витривалість характерна для циклічних вправ (біг, 
веслування), спортивних ігор та поєдинків [1, с. 9]. 
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Заняття з фізичного виховання у закладах вищої освіти спрямовані на 
удосконалення рухових умінь та навичок, розвиток фізичних та 
психомоторних здібностей, поглиблення теоретичних та практичних знань, 
підвищення рівня спортивної тренованості. Одним з найефективніших засобів, 
що застосовуються для вирішення завдань щодо формування фізичної 
культури і спорту серед студентської молоді, є спортивна спрямованість. 
Спортивні ігри, такі як: футбол, волейбол, настільний теніс, баскетбол, 
бадмінтон та багато інших, є прекрасним засобом мотивації та розвитку 
загальних і спеціальних фізичних якостей студентів до занять з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах [3, с. 354]. 

Особливе місце серед спортивних ігор займають баскетбол та волейбол. 
для них характерна різноманітність рухових навичок та ігрових дій, які 
відрізняються не тільки по інтенсивності зусиль, але і за координаційною 
структурою, що сприяє розвитку всіх фізичних якостей: силової витривалості, 
швидкості, гнучкості та спритності. За допомогою достатнього рівня фізичної 
підготовленості спортсменів, є можливість реалізувати весь арсенал техніко-
тактичних дій в ігровій діяльності що сприятиме ефективному результату під 
час змагань. 

У практиці фізичного виховання застосовують найрізноманітніші за 
формою фізичні вправи циклічного і ациклічні характеру. Одним з 
найефективніших і доступніших засобів виховання загальної витривалості є 
біг. Наприклад: тривалий біг, біг по пересіченій місцевості (крос), біг на 
ковзанах, їзда на велосипеді, плавання, ігри та ігрові вправи [2, с. 29]. 

Отже, силова витривалість як рухова якість людини − це її здатність 
долати втому у процесі рухової діяльності. Фізична витривалість має велике 
значення для життєдіяльності людини, бо дозволяє: тривалий час 
підтримувати високий рівень інтенсивності рухової діяльності; виконувати 
значний обсяг роботи; швидко відновлювати сили після навантажень. Немає 
радикальнішого способу підвищити витривалість організму, ніж систематичне 
стомлення. Якщо позбавити організм втоми, витривалість поступово згасає. 
Стомлюючи організм, ми стимулюємо відновлювальні процеси, внаслідок 
чого підвищується наша витривалість. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

 
Фізичні (рухові) здібності (якості) − це окремі, визначені сторони рухових 

можливостей людини або певні функціональні властивості організму у 
відповідь на умови тієї чи іншої рухової діяльності [0, с. 162]. 

Поняття "фізична якість" об'єднує такі сторони моторики людини, що: 
- проявляються в однакових параметрах рухів; 
- вимірюються однаковим способом; 
- мають аналогічні фізіологічні та біохімічні механізми; 
- вимагають проявів подібних властивостей психіки. 
Існує декілька фізичних здібностей: сила, швидкість, витривалість, 

гнучкість та спритність. Слід зауважити, що вони у будь-якій руховій 
діяльності людини проявляються не як ізольовані функціональні властивості 
окремих автономних органів та систем, а як специфічні функції цілісного 
організму, де все взаємопов'язано та взаємообумовлено [0, с.76]. 

Фізичні якості організму природно розвиваються паралельно з віковим 
дозріванням людини, але слід відмітити, що цей процес відбувається 
порівняно повільно та нерівномірно. Для рухового аналізатора характерний 
найбільш довгий період структурно - функціонального формування в процесі 
онтогенезу. 

Еволюція моторики людини наочно демонструє процес поступового 
ускладнення рухових функцій, появу диференційованих рухів, вдосконалення 
найбільш складних рухів пальців рук. 

Згідно з даними багатьох дослідників (В.С. Фарфель, Л.Б. Букреєва, Л.Н. 
Жданов та іншими) інтенсивний розвиток функцій рухового аналізатора 
спостерігається в 7-13 років, який все більше вдосконалюється до 14-15 років. 
[0, с. 58]. 

Але найхарактернішою рисою вікового розвитку моторики, притаманної 
всім системно-структурним рівням пересувальних рухів, є належність двох 
етапів їх вікової еволюції. Перший розглядається як етап інтенсивного 
розвитку елементів та систем пересувальних рухів, а другий – етап мало 
інтенсивного розвитку локомоцій. [0, с. 164]. 

Питання вікового розвитку м'язової сили були об'єктом багатьох 
досліджень [0, с. 213]. У період з 14 до 17 років спостерігається найбільш 
інтенсивний приріст м'язової сили, але у дівчат цей процес розпочинається та 
закінчується дещо раніше. Темпи росту м'язової сили з 11 до 14 років менш 
значимі, а в період з 14 до 17 років, навпаки . 

Існує думка про нерівномірність змін у різних м'язових групах і за 
показниками більшості з них, найбільш інтенсивно сила зростає в юнаків 14-
17 років. Так, у період з 10 до 14 років сила м'язів згиначів тулуба зросла, за 
його даними, на 15 кг, а з 14 до 17 років - на 26 кг, м'язи гомілки стали 
сильнішими лише на 5 кг більше, ніж за період від 10 до 14 років, тоді як з 14 
до 17 років - на 17 кг [0, с. 465]. 
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За даними науковців найбільше покращання результатів з бігу на 100 м 
спостерігається в 11-14 років. У період від 16 до 17 років ці ж показники 
збільшуються всього на 0,1 с. [0, с. 159].  

Темпи розвитку швидкісно-силових якостей у різні вікові періоди також 
неоднакові. Більш високі відмічаються з 9 до 10 років (16,5%); найнижчі - з 10 
до 11 років (3,9%). У 12-13 років результати цієї якості зростають відповідно 
на 7,8 та 7,3%, а з 14 до 17 років спостерігається їх стабілізація. Найбільший 
приріст показників швидкісно-силових якостей відмічається в 9-10 років, 
дещо уповільнюється до 13 та стабілізується в 13-17 років [0, с. 267].  

Вікові зміни більшості різновидів витривалості відбуваються 
нерівномірно та співпадають з закономірностями зміни показників, що 
характеризують діяльність кардіо-респіраторної системи. У хлопців 
відмічається два найбільш активних періоди приросту витривалості у 13-14 та 
16-17 років, а у дівчат її інтенсивний розвиток триває до 14 років, з 
найбільшими приростами в 9-10 та 12-13 років [0, с. 612].  

Відносно спритності та гнучкості погляди ряду вчених однозначні й 
показують, що вік з 7 до 10 років найбільш сприятливий для розвитку цих 
якостей. Максимальні показники спритності та гнучкості досягаються, як 
правило, до 14-15 років і надалі їх необхідно постійно підтримувати для 
запобігання процесів деградації [0, с. 176]. 

В основі виховання рухових якостей лежить використання можливостей 
організму до накопичування адаптації, у процесі якої під впливом конкретно 
спрямованих вправ відбувається точне пристосування до їх характеру та сили, 
а на цій основі підвищуються функціональні можливості відповідної 
спрямованості . 
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Більшість сучасних студентів ведуть відносно спокійний і навіть сидячий 

спосіб життя, не дбаючи про своє здоров’я . Правильне і здорове харчування в 
поодинці не зможе забезпечити здоров'я і красу нашої тіло тому, потрібно 
розпочати пошук нових засобів і методів тренування, які б підвищили 
зацікавленість молоді та підвищили б їх рівень підготовленості. 
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Кроссфіт (CrossFit) – це новий напрям у фітнесі, це спеціально розроблена 
система, яку прийнято називати функціональним тренінгом. Спортивний рух 
з оригінальною назвою придумав колишній гімнаст, каліфорнієць Грег 
Глассман. Він почав свої розробки понад 20 років тому з метою створення 
системи підготовки солдатів спецпідрозділів США і студентів поліцейських 
академій. Розвиток витривалості – саме це завдання стояла перед програмою 
кроссфіт. Перший спортзал для занять з озвученою методикою Глассман 
відкрив у 2001 році. Він захотів розширити спектр дії кроссфіта і став 
просувати систему серед 127 спортсменів. З часом були помічені корисні – 
побічні ефекти підготовчої методики, головним чином – колосальне 
спалювання калорій. Це дозволило перетворити кроссфіт з системи фізичного 
розвитку для обраних в масовий рух. З 2007 року почалося проведення змагань 
з даного виду спорту у різних вікових та вагових категоріях, у тому числі 
чемпіонатів [1]. 

Кроссфіт на сьогоднішній момент представлений великою кількістю 
програм, призначених для реалізації жінками, дітьми, студентами, літніми 
людьми, навіть вагітними жінками. За даними М. В. Мурашевої кроссфіт – це 
метод колового тренування, програма якого складається з функціональних 
вправ високої інтенсивності, які постійно змінюються [2, с. 357]. 

У світі в даний час функціонують не менше чотири тисячі спортивних 
залів зазначеного напрямку. Кроссфіт являє собою комплексне функціональне 
тренування для розвитку п’яти основних спортивних параметрів: швидкості, 
гнучкості, сили, балансу і витривалості. Спрямована вона на опрацювання 
різних груп м’язів з метою набуття спортсменом рельєфної мускулатури, але 
може бути використана і для приведення в норму власної ваги тіла.  

Кроссфіт слід назвати високо інтенсивною фізкультурою, тому що в 
результаті здійснення даної методики на практиці відбувається подолання 
адаптації людського організму до тренувань і досягається,таким чином, 
тривалий прогрес. На відміну від інших видів спорту Кроссфіт не є 
монотонним. Для кроссфіта, навпаки, характерні варіативність і 
різноманітність. Вправи, пропоновані в рамках кроссфіт-програми, 
класифікують на три групи: 

- кардіо – тренування, які розвивають витривалість, поліпшують 
гормональний фон, покращують роботу серцевого м’яза, легенів. Цей сегмент 
включає в себе роботу зі скакалкою, велосипед, біг, плавання; 

-  гімнастика, допомогає поліпшити володіння власним тілом. Це вправи 
на перекладені, брусах, гімнастичних кільцях;  

- силові вправи, які розвивають потужність. Тренування цього сегмента 
включають в себе елементи пауерліфтингу (роботи зі штангою), важкої 
атлетики та гирьового спорту [3, с. 58-63].  

Кроссфіт будується на чотирьох базових принципах:  
- Перший – різноманітність. Щоб досягти максимального результату не 

треба концентруватися на чомусь одному, необхідно старатися вносити в 
тренінг нові, несподівані елементи. Кроссфіт широко застосовує методи і 
засоби з тренування легкоатлетів, штангістів, гімнастів, акробатів, веслярів.  
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- Другий головний принцип – це функціональність наших рухів. В 
фітнесзалах панує культ тренажера, найскладнішого механічного 
пристосування, нібито призначеного для детального опрацювання нашого 
тіла. Штанги, гирі, 78 перекладини, кільця, вага власного тіла, скакалка - ось 
те, що нам потрібно для придбання ідеальної форми. 

- Третім компонентом є поступовість і масштабованість завдань. Ніколи 
не змушуйте себе робити ті рухи, які Ви належно не освоїли та не закріпили. 
Повинна бути поетапність в освоєнні нових вправ. Програма підбирається 
індивідуально, залежно від фізичної підготовки.  

- Четвертий принцип, котрий поєднує воєдино всі інші – інтенсивність. 
На тренуваннях треба бути сконцентрованим і не відволікатися на дрібниці. 
Всі завдання виконуються на час, який фіксується кожним учасником 
тренування, незалежно від рівня підготовки. На тренуванні потрібно 
викладатися повністю [4]. 

Перед тим як розпочати займатися кроссфітом, потрібно 
проконсультуватись з лікарем та тренером, що ознайомить з правилами роботи 
та складе програму, на основі початкових фізичних даних. 

Отже, кроссфіт для студентів може стати прекрасним способом 
покращити своє здоров’я і зовнішній вигляд. 
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Фізична діяльність в умовах водного середовища, зокрема під час занять 

аквафітнесом, має ряд особливостей, які відрізняють її від фізичної діяльності 
в умовах повітряного середовища. Такі особливості зумовлені низкою 
фізичних та механічних чинників, які впливають на людину у воді, а саме: її 
щільністю, в’язкістю, теплопровідністю, виштовхуючою силою, лобовим 
опором, гідростатичним тиском [0, с. 408-413].  
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Відомо, що підвищена щільність води, яка загалом майже у 800 разів 
більше за щільність повітря, значно полегшує підтримку будь-якої фізичної 
пози або положення тіла. Опір води в 80 разів більше опору повітря, що значно 
ускладнює виконання вправ і зумовлює прискорення розвитку силових 
якостей. Виштовхуюча сила води зменшує силу гравітації та, в той самий час, 
надає додаткового опору.  

За даними V. Banachelo, при зануренні у воду на рівні поясу сила 
гравітації зменшується на 50%, а на рівні плечей - на 80%, завдяки чому вага 
тіла становить приблизно 1/10 від реальної. Тому виконання фізичних вправ у 
воді ідеально підходить для людей, які мають надмірну вагу тіла, страждають 
різними захворюваннями хребта й суглобів [0, с. 472-485].  

Слід відзначити, що під час виконання фізичних вправ у воді м’язова 
робота спрямована не лише на підтримку пози тіла, але й на подолання 
лобового опору (сили опору рухам тіла), величина якого певною мірою 
залежить від щільності води, рівня занурення тіла у воду, форми й розмірів 
тіла.  

На думку багатьох авторів, заняття в умовах водного середовища 
створюють сприятливі умови для роботи серцево-судинної системи, оскільки, 
перебуваючи у воді, людина виконує фізичні вправи в антигравітаційних 
умовах [0, с. 66-72].  

Слід відзначити, що під час виконання вправ за умови занурення тіла у 
воду по плечі в різних вертикальних положеннях завдяки тиску води на грудну 
клітку дихальні м’язи, що забезпечують вдих, працюють в ускладнених 
умовах, долаючи опір води. Разом із тим, м’язи, які забезпечують видих, 
завдяки тиску води на грудну клітку працюють в дещо полегшених умовах [0, 
с.472-485].  

Фахівці стверджують, що при глибокому черевному типі дихання під час 
виконання вправ у воді активізується робота діафрагми, яка здійснює масаж 
серця й внутрішніх органів. Зокрема, тиск діафрагми передається на печінку, 
підвищуючи виведення жовчі, а також на кишківник, покращуючи його 
секреторну й евакуаторну функції. Механічний вплив діафрагми на печінку в 
процесі виконання фізичних вправ у воді (під час глибокого черевного типу 
дихання) супроводжується також «витисканням» із печінки у напрямку до 
серця венозної крові та лімфи, що значною мірою полегшує роботу міокарда. 
Такий феномен носить назву «кардіоваскулярна функція діафрагми» [0, с.408-
413].  

Фізичні вправи у воді суттєво врівноважують діяльність вегетативної 
нервової системи, помірно знижуючи тонус симпатичного і підвищуючи 
активність парасимпатичного відділів центральної нервової системи, чим 
сприяють оптимізації діяльності серцево-судинної й дихальної систем.  

Існують відомості, що подолання сили опору води та виштовхування під 
час виконання фізичних вправ у водному середовищі з використанням 
спеціального обладнання, сприяє зростанню м’язового компоненту маси тіла 
й підвищенню тонусу м’язів [0, с. 66-72].  

Заняття у воді впливають також на співвідношення механізмів 
терморегуляції людини.  
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Перебування у воді без виконання будь-яких рухів викликає збільшення 
витрат енергії на 50% порівняно з енерговитратами під час перебування у 
повітряному середовищі. Крім того, енерговитрати зростають у 2-3 рази 
завдяки подоланню опору води під час виконання вправ. Тому фізичні 
навантаження у водному середовищі є дієвим засобом нормалізації ваги тіла 
[0,  с.472-485].  

Також заняття у воді сприяють загартуванню організму людини, 
підвищенню стійкості імунної системи до респіраторних захворювань             
[0,с. 413].  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ТУРИЗМУ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Засоби туризму передбачають комплексне виховання як фізичних 
якостей, так і технічних та особистісних якостей з метою формування і 
підтримання рівня здоров’я людини [2, с. 252-258]. Тому зміст засобів 
елементів туризму для молоді умовно можна розділити та групи: вправи, що 
проводяться на відкритому повітрі та вправи у приміщенні, які є основою 
туристської підготовки студентів. Слід зазначити, що всі практичні засоби в 
більшій або в меншій мірі сприяють розвитку рухових якостей та формуванню 
і загартуванню організму, особливо тих вправ, що використовуються на 
відкритому повітрі [1, с. 150-154]. 

На сьогодні навчальна робота, що проводиться в режимі навчального 
закладу, представлена пізнавальними і фізкультурними заняттями.  
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Усі засоби туризму, які використовуються у навчальних закладах умовно 
діляться на дві групи: засоби, що використовуються на відкритому повітрі, та 
засоби, що використовуються у приміщенні. До перших можна віднести 
вправи прикладного характеру та такі, що використовуються під час піших 
прогулянок. Засоби, що використовуються у приміщенні, передбачають 
застосування теоретичних та практичних засобів [3, с. 614 – 617].  

Використовуються декілька видів зaнять: комплексні; ігpoві (сюжетно-
рольові, сюжетно-iгрові); кругові тренування, заняття-тренування, заняття-
змагання, прогулянки-розвідки, прогулянки-пошуки, природознавчі 
прогулянки. 

Фізкультурні розваги та свята з туристською спрямованістю, які 
організуються у формі ігpoвих комплексів, екскурсій, прогулянок, походів, які 
проводяться в канікули, дні здоров’я є дуже ефективними.  

Особливу увагу приділено засобам (впpaвам), що використовуються під 
час прогулянок, які кpiм розвитку рухових якостей сприяють оздopoвленню 
opганізму. 

Визначено, ще під час прогулянок-розвідок, прогулянок-пошуків, 
приpoдознавчих пpoгулянок доцільно використовувати рухливі ігри та впpави 
прикладного характеру (подолання перешкод, лазіння, тощо). Слід зазначити, 
що основним методом побудови занять є ігpoвий, тому під час пpoгулянок 
необхідно застосовувати ігрові вправи: сюжетно-poльові, сюжетно-ігpoві, 
ігри-завдання, подорож-гра, командні ігри щодо opiєнтування на місцевості, 
ігри-експерименти, ігри-подopoжі, дидактичні ігри, важливими є ігри з 
українською фольклорною спрямованістю. 

У приміщенні слід використовувати фізичні вправи, які в більшій мірі 
потpeбують спеціального обладнання, а caме: лазіння по канату, навісній 
мотузчатій дpaбині, рукоходу, скелелазній стінці [1, с. 150-154].  

Теоретичні засоби, що використовуються переважно у приміщенні мають 
за мету формування особистісних якостей, спеціальних туристських знань та 
знань про рідний край. Тому необхідними є бесіди про правила безпеки під час 
пoxoдів та виконанні спеціальних вправ туриста [3, с. 614 – 617].  

Дуже важливими є надання найпpocтіших відомостей з кpaєзнавства, 
топографії, орієнтуванні у просторі та на місцевості. Ocoбливе задоволення 
юнаки та дівчата отримують при підготовці щодо пpoведених походів, що 
такoж сприяють формуванню любові до piдного краю. 

Арсенал засобів туризму досить різноманітний, тому вони ефективно та 
гармонійно впливають на розвиток будь-якої рухової якості . Найкращий 
ефект при заняттях фізичною культурою з використанням засобів туризму 
дають вправи на свіжому повітрі. 
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РОЗВИТОК ШВИДКІСНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У СТУДЕНТІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 

СПОРТУ 
 
Найважливішим державним завданням є оздоровлення населення, 

підвищення рівня психофізичного стану громадян, покращення 
працездатності. У студентському віці відбувається значне зниження рівня 
фізичної та функціональної підготовленості, що пов’язано з великою 
кількістю навчального навантаження, браком вільного часу й т. д. Саме в 
цьому періоді необхідно використовувати заходи, спрямовані на оптимізацію 
фізичного стану молоді [4, с. 28]. 

Процес фізичного виховання студентської молоді відіграє важливу роль 
у формуванні гармонійно розвиненої та конкурентоспроможної особистості 
[3, с. 226]. У непрофільних закладах вищої освіти студенти I–IІ курсів 
займаються фізичною культурою на заняттях згідно з робочою програмою з 
фізичного виховання, два рази на тиждень. Програма фізичного виховання 
включає у себе такі види спорту, як: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, 
футбол, волейбол, бадмінтон, атлетизм, аеробіка. При постійному відвідуванні 
занять студент розвиває такі фізичні якості: силу, швидкість, витривалість, 
гнучкість та координацію. У нашій статті ми розглянимо особливості розвитку 
швидкісної витривалості на заняттях з фізичного виховання [2, с. 232]. 

Витривалість необхідна при виконанні будь-якої фізичної діяльності і 
залежить від конкретного її виду, від того, наскільки у студента який 
займається розвинені інші фізичні якості (силові, швидкісні, координаційні), 
від енергетичних ресурсів організму, від функціональних можливостей систем 
(ендокринної, терморегуляції, нервово-м'язової, нервової системи, серцево-
судинної та ін.), від психологічної стійкості організму, від мотивації, 
завзятості, наполегливості і т.д. А також безпосередній вплив на витривалість 
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людини надають стать, вік, умови діяльності та морфологічні особливості. 
Розвиток витривалості удосконалюється протягом віку до 30 років. Найбільш 
інтенсивний приріст спостерігається з 14 до 20 років. Розрізняють загальну і 
спеціальні види витривалості. 

Швидкісна витривалість людини – це її здатність якомога довше 
виконувати м’язову роботу з біляграничною та граничною інтенсивністю. 
Щоб удосконалити швидкісну витривалість використовують в основному 
циклічні дисципліни з навантаженнями в діапазоні часу від 20 секунд до 2 
хвилин. Будь-які вправи з повтореннями аеробного характеру фахівці 
рекомендують для студентів, тому що рівень витривалості є одним із 
найважливіших критеріїв здоров'я і стоїть поряд з іншими показниками 
ступеня здоров'я. Це зумовлено тим, що загальна витривалість є інтегральним 
показником функціонального стану, функціонального резерву усіх основних 
систем організму: серцево-судинної, дихальної, нейроендокринної, м’язової.  

Засобом розвитку швидкісної витривалості є вибраний циклічний і 
ациклічний вид спорту, а основний метод інтервальний. При цьому необхідно 
дотримуватись таких основних умов: 

-  долаються окремі відрізки дистанції або виконуються окремі технічні 
дії та їх комбінації; 

-  швидкість рухів близька до максимальної 95 % від можливої; 
- кількість серій, повторень для новачків 2-3, а для кваліфікованих 

спортсменів 4-6 [5, с. 176]. 
Для розвитку швидкісної витривалості застосовують переважно методи 

комбінованої вправи та метод загальної вправи. Проте можливе їх 
вдосконалення і в комплексних заняттях при таких поєднаннях: 

• навчання техніки + розвиток швидкісної витривалості; 
• швидкісно-силова підготовка + швидкісна витривалість; 
• удосконалення координаційних здібностей або гнучкості + розвиток 

швидкісної витривалості;  
• розвиток швидкісної витривалості + вдосконалення силової 

витривалості. 
Недоцільно в одному занятті розвивати загальну та швидкісну 

витривалість [1, с. 11]. 
Отже, види спорту які входять до складу дисципліни фізичне виховання 

у закладах вищої освіти позитивно впливають на розвиток у студентів 
витривалості загалом та швидкісної витривалості індивідуально, яка відіграє 
важливу роль у будь-якому виді спорту та повсякденному житті людини. 
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МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 
 

Розуміння проблеми зміцнення та збереження здоров`я молодого 
поколінням була та залишається однією з важливих проблем суспільства. На 
сьогоднішній день практика та соціальне середовище свідчать про погіршення 
здоров`я підростаючого покоління, молоді, також про загострення серцевих 
захворювань, та захворювань опорно-рухового апарату людини та інших 
хронічних захворювань. Теперішній рівень урбанізації, комфорту, науково-
технічного процесу є причиною дефіциту руху не лише студентства, а й 
суспільства в цілому. 

Студентство є найбільш вразливою складовою молоді, тому що 
наштовхується на низку проблем , які пов`язані із збільшенням навантаження, 
зменшенням рухової активності, частковою свободою студентського життя. 

Фізичне виховання спрямоване на виконання завдання суспільства з 
підготовки висококваліфікованого фахівця, здатного до організації здорового 
способу життя. В зв`язку з цим, необхідно підвищувати в студентства інтерес 
до фізичного виховання та формувати мотивацію до активного та здорового 
способу життя [1, с. 171]. 

Мотивація – це психофізіологічний процес, який під дією зовнішніх або 
внутрішніх факторів, стимулює у людей бажання займатися тією чи іншою 
діяльністю. Іншими словами, мотивація – це те, що спонукає людину до 
певних дій. Мотивація студентів в цілому до занять фізичним вихованням і 
спортом прогнозує наявність процесів та чинників, які здатні спонукати до 
усвідомлених дій у відношенні до фізичної активності [2, с. 18]. 

Найбільш потужною мотивацією до занять фізичною культурою та 
спортом є можливість зміцнення свого здоров'я та профілактика майбутніх 
захворювань, зміцнення імунітету, витривалість до навантажень. Виконання 
спеціалізованих фізичних вправ для м'язів всього тіла більш підвищує 
ефективність релаксації, ніж пасивний відпочинок.  

Під час навчання у ВНЗ закінчується становлення особистості студента. 
Заняття фізичною культурою та спортом в цілому сприяють підвищенню 
самосвідомості, діяльності нервової системи, гартують волю та витримку             
[4, с. 54-59]. 
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У зв'язку з цим, ми можемо виділити такі напрямки впливу на мотивацію 
студентів до занять спортом: 

-покращення якості процесу фізичного виховання у ВНЗ; 
-забезпечення студентам індивідуальних можливостей для занять 

спортом; 
-виховання у студентів зацікавленості в проведені занять фізичною 

культурою; 
-формування у студентів думки про важливість ведення здорового 

способу життя. 
Необхідною та важливою передумовою для формування інтересу до 

занять спортом та фізичною культурою є надання студентам можливості 
виявити свої здібності. Чим більш енергійні та активні методи навчання, тим 
легше залучити учасників занять [3, с.13-16]. Цікавою, на мою думку, є робота, 
що вимагає проявити творчі здібності, адже одноманітні завдання не 
викликають високого інтересу. 

За попереднім опитуванням, було виявлено яким видам рухової 
діяльності студенти ВТЕІ КНТЕУ надавали би перевагу: 

Таблиця 1 – Пріоритетні види рухової активності серед студентів 
Види рухової активності % 

1. Фітнес 17,2 
2. Спортивні єдиноборства 24,8 
3. Туризм  6,2 
4. Спортивні ігри 43,8 
5. Плавання 7,0 
6. Гімнастика  3,6 
7. Важка атлетика 3,4 

  
За поданими вище даними опитування, ми можемо проаналізувати, що 

найбільш цікавими видами рухової активності для студентів є спортивні ігри, 
спортивні єдиноборства та фітнес, в той час, коли важка атлетика, гімнастика 
та туризм не є настільки цікавими для студентів. 

 
Таблиця 2 – Структура мотивів до занять фізичними вправами 

Мотиви % 
1. Удосконалення форми тіла 22,8 
2. Отримання позитивних емоцій 11,2 
3. Підвищення рухової активності 16,0 
4. Емоційна розрядка 7,1 
5. Активний відпочинок, розваги 7,2 
6. Самовдосконалення 28,1 
7. Покращення стану здоров'я 7,6 

 
З даного опитування, можна зробити висновки, що найбільш мотивує 

студентів виконувати фізичні вправи, це: самовдосконалення 28,1%, 
удосконалення форми тіла 22,8% та підвищення рухової активності 16,0%. 
Проте, варто відзначити, що такі мотиви як емоційна розрядка та активний 
відпочинок є досить слабкими та невагомими мотивами 7,1% та 7,2% 
відповідно. 
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У дійсності мотиваційна сфера практично завжди складається з ряду 
спонукань: потреб, мотивів, цілей, ідей та ціннісних орієнтацій, інтересів 
тощо. Ці всі компоненти даної сфери виконують різні ролі у загальній картині 
мотивації на різних етапах вікового розвитку [3, с.56]. Тобто, чим старший 
студент, тим більшу роль у мотивації відіграють соціально значимі мотиви: 
бути здоровим, готовим до військової служби, до життя, праці. 

Об'єктивні та суб'єктивні причини, які заважають займатися фізичним 
вихованням і спортом, виявляють формування психологічних установок 
особистості сучасного студентства [3, с.57]. За даними опитування, більшість 
посилається на брак часу та відсутність друзів, які склали б компанію 53% та 
23% відповідно. 

 
Таблиця 3 – Причини, які заважають займатись фізичним 

вихованням 
Причини % 

1. Брак часу 53,0 
2. Відсутність секцій, які мене цікавлять 7,4 
3. Велике навчальне навантаження 8,5 
4. Не маю бажання займатися 8,1 
5. Відсутність друзів, які склали б мені компанію 23,0 

 
Виходячи із загального положення та спираючись на сукупність всіх 

раніше перерахованих фактів, ми можемо підбити підсумки, що до занять 
фізичним вихованням та спортом в цілому студентам необхідна мотивація. 
Мотивацією можуть стати конференції з приводу здоров'я, туристичні походи, 
введення нових гуртків та розширення вибору секцій тощо. Найбільш 
потужною мотивацією є можливість зміцнення свого здоров'я, профілактика 
майбутніх захворювань та удосконалення форми тіла. Проте, проблема 
мотивації студентів ЗВО до занять фізичним вихованням існує та потребує 
подальшого дослідження та вивчення. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ ФІТНЕСУ НА 
ТРЕНУВАННЯХ У ФУТБОЛІСТІВ 

 
Футбол (від англ. football) – командна спортивна гра, олімпійський вид 

спорту, у якій беруть участь дві команди по одинадцять гравців у кожній. 
Сучасний рівень розвитку футболу пред’являє високі вимоги до фізичної 

підготовленості футболістів, однією зі сторін якої є розвиток фізичних 
якостей. У ряді видів спорту, у тому числі у футболі, методика виховання 
здібностей потребує подальшого вдосконалення [4, с. 7]. 

В процесі тренування у футболістів розвиваються складні і всілякі рухові 
навики. Характерна для футболу ациклічність вправ ускладнює ці навики і 
пред’являє особливо великі вимоги до органів чуття футболістів. 

Виконання придбаних рухових навиків пов’язане зі швидким 
переміщенням м’яча і гравців на полі. У зв’язку з цим провідне місце у 
футболістів займає зорова аферентна система. Одночасно відбувається 
безперервне формування і вдосконалення умовно-рефлекторних зв’язків між 
корою головного мозку, руховим апаратом і внутрішніми органами. Значно 
розширюються функціональні можливості рухового апарату, нервової 
системи, вегетативних органів, удосконалюються координаційні і адаптаційні 
здібності [2, с. 32]. 

Будь який вид спортивної підготовки (фізичної, технічної, тактичної, 
психологічної, атлетичної) забезпечується підбором певних засобів, методів 
навантаження.  

Загальна фізична підготовка футболістів забезпечується вправами 
загальнорозвиваючого характеру й вправами з деяких інших видів спорту 
(легкої атлетики, гімнастики, лижного спорту, боротьби та плавання). 

Тому рекомендується включати в підготовчу частину тренувань 
футболістів паралельно різні вправи з сучасних програм фітнесу які досить 
популярні в країнах Європи. У практиці підготовки спортсменів особливо 
виділяють спритність, швидкісно-силові якості, силу, витривалість і гнучкість. 
Залежно від вікових особливостей у плануванні занять наголошують на 
вихованні певних фізичних якостей із метою їх посилення чи доведення до 
необхідного рівня .  

Фізичні якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої 
підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно 
виконувати певну рухову діяльність [3, с. 12]. 

Сила – це здатність переборювати певний опір або протидіяти йому за 
рахунок діяльності м'язів. Величина сили визначаються у кілограмах. Вона 
залежить від рухового навика і координації рухів, які забезпечують 
можливість участі максимальної кількості м'язів у тому чи іншому русі.  
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Витривалість при фізичних навантаженнях характеризується здатністю 
тривалий час виконувати роботу із визначеною інтенсивністю. Вона залежить 
від формування рухового навику і координації рухів, які забезпечують 
оптимальну кількість задіяних у роботі м'язів за оптимальної динаміки їх 
скорочення і розслаблення.  

Швидкість – це комплексна рухова якість. Відносно елементарними 
видами її прояву є швидкість рухових реакцій, швидкість виконання окремого 
необтяженого руху (рукою, ногою, головою тощо) і частота необтяжених рухів 
[5, с. 4]. 

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи в суглобах за можливо 
більшої амплітуди. Розвиток гнучкості пов'язано із підвищенням еластичності 
м'язів, м'язових суглобів і зв'язок, із удосконаленням координації роботи 
м'язів-антагоністів і при багаторічних заняттях - із зміною форми з'єднуючих 
кісткових поверхностей.  

Виходячи з теоретичних відомостей про сенситивні періоди в 
тренуваннях, більшу увагу буде приділено розвитку сили, гнучкості та 
спритності.  

Розглянемо інноваційні програми фітнесу, а саме:  
- функціональні тренування із застосуванням гантелей, степів та 

еспандерів;  
- стретчинг;  
- тай- бо; 
- кардіотренування середньої та високої інтенсивності; 
Крім цього слід зазначити що ця методика відрізняються від загально 

прийнятих. Включають в себе елементи футбольної спрямованості, тобто це 
різноманітна імітація ударів, випадів, поворотів, стрибків і розтяжок, розвиток 
координаційних здібностей [1, с. 46]. 

Під час таких тренувань покращується розумова й фізична 
працездатність. Спеціально розробленні програми підвищують увагу, 
покращують реакцію руху, здатність приймати рішення швидко і точно, 
розвивають фізичні якості, а також ритм роботи, що охоплює багато рухів, 
наприклад координацію та баланс. 

При використанні цих тренувань згодом маємо такі наслідки: 
-  зменшення емоційного напруження; 
-  фізична релаксація; 
-  підвищення потенціалу пам’яті та навчання; 
-  розвиток розумової й фізичної працездатності; 
-  швидша реакція; 
-  потрібно менше енергії та зусиль під час виконання координаційних 

вправ; 
-  більш висока продуктивність; 
-  розвиток рівноваги; 
-  покращення просторової орієнтації; 
-  розвиток координації; 
-  візуальне сприйняття й розвиток уваги.  
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Одним із цікавих напрямів фітнесу є тай-бо, що укріплює м’язам, 
розвиває їх швидку реакцію. Тай-бо – це популярна фітнес-програма, в якій 
елементи бойових мистецтв (боксу, кікбоксингу, тхеквондо, карате) органічно 
поєднуються з класичною аеробікою і танцювальними рухами.  

Отже, тай-бо не схоже ні на одну іншу систему вправ у фітнесі. Заняття 
покращують функціональні можливості, оскільки кожен удар рукою або 
ногою вимагає значних енерговитрат. В результаті спортсмен отримує 
інтенсивне кардіонавантаження і хорошу роботу м'язів всього тіла, а значить, 
швидке зниження ваги. Додатково розвиваються функціональні здібності тіла, 
силові можливості, гнучкість, рухливість, координація [4, с. 14]. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА СТУДЕНТАМИ 

 
В умовах розвитку освіти та молоді, визначну роль відіграє організація 

створення новітніх технологій, яка є одним із важливих факторів підготовки 
фахівців-викладачів у такій галузі як фізичне виховання, що супроводжується 
підвищенням професійної майстерності, розвитком свого потенціалу, 
зростанням освіченості, та зрештою вдосконаленням комунікаційного процесу 
зі студентами.  

У більшості те, що робить людина, вона робить задля досягнення своїх 
цілей, вимаганням ефективного обміну інформацією. Якщо суспільство, у 
нашому випадку, викладач та студенти, не зможуть обмінюватись 
інформацією, то зрозуміло, що вони і не зможуть працювати разом, формувати 
цілі та досягати їх. 
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Поняття «комунікація» визначається як складний процес, що складається 
із взаємопов’язаних кроків. Однак, кожен із цих кроків є важливим і потрібним 
для того, щоб зробити думки та бачення зрозумілими іншій особі.  

Фізичне виховання є універсальним механізмом оздоровлення, способом 
самореалізації людини, його самовираження і розвитку, а також засобом 
боротьби проти асоціальних явищ. Саме тому в останні роки зазнала суттєвих 
змін система цінностей сучасної культури, зросло усвідомлення ролі 
фізичного виховання як фактору вдосконалення природи людини і 
суспільства. Здоровий спосіб життя в цілому, фізична культура і спорт 
зокрема, стають соціальним феноменом, об'єднуючою силою і національною 
ідеєю, що сприяє розвиткові сильної держави і здорового суспільства [1, с. 31]. 

Діяльність викладача фізичного виховання багатогранна і вимагає 
високих моральних якостей, належного рівня професійної підготовки, 
відповідного фізичного та психічного стану здоров’я. Професія педагога 
водночас може виступати як розумовою так і фізичною працею, яка поєднує 
творчу, організаторську та дослідницьку діяльності. Жодна професія не дає 
такого всебічного розвитку особистості [2, с. 21].  

Педагогічна діяльність викладача розглядається як цілісний процес, що 
спирається не лише на синтез знань, а і на методику проведення занять, форми 
проведення, засоби фізичного виховання, методи контролю, володіння 
термінологією та сучасними підходами у галузі фізичного виховання [6, с. 
145]. 

Психологи розрізняють три групи базових комунікативних вмінь, що 
забезпечують комунікативний досвід викладача [3, с. 58]:  

- уміння міжособистісної комунікації (вміння передавати інформацію, 
уміння користуватися вербальними і невербальними засобами передачі 
інформації, вміння організовувати і підтримувати педагогічний діалог, уміння 
активно слухати студента;  

- вміння сприймання й розуміння один одного (уміння орієнтуватися в 
комунікативній ситуації педагогічної взаємодії, вміння розпізнавати 
приховані мотиви й психологічні захисти студента, вміння розуміти 
емоційний стан дитини тощо);  

- уміння міжособистісної взаємодії (уміння організовувати спільну 
діяльність, вміння керувати груповою динамікою, вміння приймати адекватну 
рольову позицію, вміння надавати психологічну допомогу, вміння 
розв’язувати конфлікти, вміння приймати позицію конструктивної 
конфронтації). 

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» має свою специфіку і дещо 
відрізняється від інших дисциплін тим, що на заняттях викладачі в основному 
спілкуються за допомогою команд і спеціальної термінології, а тому не завжди 
можна дотриматись гуманного та інших стилів спілкування між викладачами 
і студентом.  

Стилі спілкування можна звести до двох типів:  
- діалогічного; 
- монологічного.  
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У монологічному спілкуванні взаємодія будується на зусиллях однієї зі 
сторін. Але сутністю виховання є спілкування-діалог. Опанувати 
спілкуванням здатен кожен викладач. Для цього необхідна тривала, 
цілеспрямована систематична робота над собою. Для оволодіння 
спілкуванням потрібні певні знання і психологічний тренінг. Головний шлях 
оволодіння спілкуванням – самоосвіта та самовдосконалення. 

Необхідно визнати, що найбільшими можливостями для становлення та 
розвитку позитивних типів взаємин між викладачами та студентами є 
практичні заняття.  

Створений викладачем в ході практичних занять сприятливий 
комунікаційний клімат допомагає встановити контакт, стимулює активність 
студентів, позитивно позначається на протіканні процесів вивчення, засвоєння 
та вдосконалення фізичної вправи [4, с. 148-162].  

Використання на практичних заняттях з спортивних дисциплін аналізу 
мовних висловлювань дозволяє уникати повторення мовних помилок, 
дозволяє під керівництвом викладача сформулювати програму власного 
мовного розвитку. Надалі співвідношення успішності виконання тих чи інших 
мовних дій з вихідними показниками дозволить студенту оцінити та 
удосконалити свої мовні можливості [5, с. 153].  

У завдання викладача входить позитивна оцінка особистісних досягнень 
студентів, прогресу оволодіння окремими якостями мови або мовними    діями 
[4, С. 148-162]. 

Таким чином, з кожним кроком суспільство та освіта йде у перед: 
змінюється процес навчання, спосіб викладання у вищих навчальних закладах 
і власне процес комунікації. Викладач займає одне із перших місць на заняттях 
у галузі науки. Адже комунікативність викладача впливає на студентів, 
заохочує їх до роботи, поліпшує співпрацю зі студентами, створює соціально 
активну особистість. Конструктивна комунікація якої здатна чинити вплив у 
площинах «викладач-студент-особистісне спілкування». 
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ФОРМУВАННЯ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ЗА 
РАХУНОК СПОРТИВНИХ ІГОР 

 
Сучасна професійна освіта націлена на підготовку фахівців з високим 

рівнем культури, розумової і фізичної працездатності, різнобічно освічених і 
зі здоровим стилем життєдіяльності. Одним з факторів забезпечення такого 
поєднання, як показують результати багатьох досліджень, є заняття фізичною 
культурою і спортом. Спорт розглядається як складова частина культури 
суспільства, що включає в себе змагальну діяльність, спеціальну підготовку до 
неї, а також систему специфічних міжособистісних відносин (політичних, 
економічних, правових, інформаційних, управлінських та ін.) [1, с. 45].  

Участь в спортивній діяльності дозволяє студенту розвивати фізичні 
якості, збагачує його досвідом міжособистісних відносин, забезпечуючи 
успішну соціалізацію, сприяє високій організації життєдіяльності, 
формування характеру і вольових якостей, особистісної рефлексії та здатності 
до життєвого самовизначення, призводить до розвитку почуття власної 
гідності, зростання поваги до себе як особистості. 

Висока емоційна привабливість і педагогічна ефективність спортивної 
діяльності є важливим підґрунтям її застосування в особистісно-
орієнтованому фізичному вихованні студентів [2, с. 161]. 

Спортивні ігри (баскетбол, волейбол, міні-футбол) входять в зміст 
навчальної програми з предмету «Фізична культура» учнів закладу середньої 
освіти. Тому вчорашні школярі, які надійшли до ЗВО, мають певні знання, 
вміння та навички занять цими ігровими видами спорту. З іншого боку, вони, 
як вид ігрової діяльності, викликають у студентів підвищений інтерес. По-
третє, більшість ЗВО мають спортивну базу, яка необхідна для організації 
навчальних занять з предмету «Фізична культура» з включенням в їх зміст 
змагальних вправ баскетболу, волейболу та міні-футболу. В умовах ЗВО 
можна організувати регулярне проведення матчевих зустрічей і змагань з цим 
видом спорту між спортивними командами, скомплектованими зі студентів 
навчальних груп, курсів і факультетів. 

Відповідно до методологічних положень системного підходу 
особистісно-орієнтоване фізичне виховання студентів на основі спортивних 
ігор розглядається нами як педагогічна система, що характеризується якісною 
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своєрідністю мети й завдань, і обумовлених їх змістом особливостей 
структурних (зміст, суб'єкт і об'єкт фізичного виховання), функціональних 
(кошти, методи і форми організації процесу фізичного виховання, види занять) 
компонентів. Результатом її функціонування є підвищення рівня розвитку 
спортивної культури студентів [3, с. 368]. 

Навчальна діяльність здійснюється із застосуванням фронтальних і 
групових форм організації навчання, самостійної роботи і відповідних їм видів 
занять. 

Структурними елементами навчально-тренувальної діяльності 
виступають рухові дії, спрямовані на розвиток фізичних якостей, 
вдосконалення функціональних можливостей організму, освоєння техніки і 
тактики спортивних ігор, також розумові дії по сприйняттю, осмисленню, 
запам'ятовування і відтворення теоретичної інформації про техніку і тактику 
спортивних ігор, її узагальнення і систематизація. Виділяються два напрямки 
навчально-тренувальної діяльності: тренувальний (розвиток фізичних 
якостей) і освітній (навчання техніці і тактиці спортивних ігор). Їх реалізація, 
поряд з вирішенням своїх специфічних завдань, сприяє оздоровленню і 
підвищенню функціональних можливостей організму [4, с. 124]. 

Засобами організації тренувальної діяльності виступають фізичні вправи, 
диференційовані з урахуванням їх спрямованості на розвиток окремих 
фізичних якостей. Виконання цих вправ здійснюється в рамках розроблених в 
теорії та методиці спортивного тренування методів розвитку фізичних 
якостей. Розвиток фізичних якостей проводиться через застосування групової 
форми організації тренувальної діяльності в рамках практичних занять і в 
процесі самостійної роботи у позанавчальний час. Засобами організації 
освітнього спрямування навчально-тренувальної діяльності, пов'язаної з 
навчанням студентів техніці і тактиці спортивних ігор, виступають: 1) 
теоретичні репродуктивні завдання засвоїти знання про техніку і тактику цих 
видів спорту; 2) підводять і спеціальні фізичні вправи [5, с. 31]. 

Навчання способам виконання технічних прийомів здійснюється в 
послідовності від засвоєння базових елементів до засвоєння елементів 
приватного характеру. Навчання техніці і тактиці спортивних ігор 
здійснюється на практичних заняттях в рамках групової форми організації 
навчального процесу, а також у позанавчальний час в рамках самостійної 
роботи [5, c. 32]. 

Таким чином, необхідним елементом педагогічної системи особистісно 
орієнтованого фізичного виховання на основі спортивних ігор є педагогічний 
контроль якості рішення його завдань, що забезпечує інформацією, 
необхідною для ефективного управління її функціонуванням. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ 

 
Найбільшим природним прагненням людини є протягом життя бути 

здоровим. Здоров’я – це не лише відсутніть хвороб, але і водночас фізичне, 
психічне і соціальне благополуччя. Завдяки духовному і фізичному стану, 
людина є морально розвинутою та щасливою. Вона отримує задоволення від 
своєї роботи, прагне до самовдосконалення. 

В умовах інтеграції молоді та спорту, на заняттях з фізичного виховання 
великого значення набуває поняття «психологічний клімат».  

У сучасній науці під психологічним кліматом розуміють якісну сторону 
міжособистісних відносин, що має прояв у вигляді сукупності психологічних 
умов, які сприяють або протидіють продуктивній спільній діяльності та 
всебічному розвитку особистості у групі [1, с. 222].  

Важливою характеристикою є психологічний клімат, він визначається як 
феномен, який має на меті динамічне поле відносин, у якому буде розвиватись 
групова діяльність та визначення самопочуття особистості, де мірою прояву 
буде особистісне «Я» [2, с. 9]. 

Беручи до прикладу заклади вищої освіти, де обов’язковою дисципліною 
є «Фізичне виховання», психологічний клімат колективу студентської групи 
визначається як узагальнююча характеристика всього внутрішнього оточення, 
яка проявляється у поведінці і міжособистісних стосунках між основними 
суб'єктами навчального процесу.  
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Загальним показником психологічного клімату виступає характер 
взаємин між студентами, викладачами і студентами, студентами і 
керівництвом ВНЗ, викладачами. Проявляється він на рівні згуртованості та 
конфліктності та має свою специфіку.  

Цьому питанню багато уваги приділяв А. С. Макаренко, він не вживав 
поняття психологічний клімат, а замінював іншими – стиль взаємин у 
колективі, тон взаємин.  

Нормальними він вважав у колективі тільки «мажорний тон» ознаками 
якого було [3, с. 213]:  

- прояв впевненості кожного, спокою, бадьорості, готовності діяти; 
- єдність членів колективу;  
- захищеність всіх членів колективу;  
- розумна і корисна активність;  
- вміння бути стриманим у діях та словах.  
 Важливу роль в оздоровчому спрямуванні фізичного виховання відіграє 

створення сприятливого психологічного мікроклімату на заняттях. Дружня 
атмосфера, доброзичливість і вимогливість, вміння впливати на групу та 
окремих студентів підвищує мотивацію до занять і зацікавленість предметом 
“Фізичне виховання”. Викладач повинен постійно контролювати соціально-
гігієнічні чинники мікросередовища студента, запобігати порушенням 
психологічного клімату в його оточенні, сприяти нормалізації зовнішнього 
середовища [4, с. 123]. 

Під час навчання у ЗВО необхідна потреба в самореалізації і 
самозадоволенні в конкретному виді спорту, руховій діяльності та здоровому 
способі життя. Студенти мають бути адаптовані до реальних соціально-
економічних та адміністративно-політичних умов в державі. Заняття 
фізичними вправами мають величезне виховне значення – сприяють 
зміцненню дисципліни, підвищенню почуття відповідальності, розвитку 
наполегливості у досягненні поставленої мети. Це однаковою мірою 
стосується всіх, незалежно від їхнього віку, соціального стану, професії. 
Фізична культура являє собою складне суспільне явище, яке не обмежене 
вирішенням завдань фізичного розвитку, а виконує і інші соціальні функції 
суспільства в області моралі, виховання, етики [5, с. 91]. 

Викладач фізичного виховання відіграє чи не найважливішу роль при 
створенні психологічного клімату на заняттях. Адже саме він подає приклад 
прояву моральних і вольових якостей, сприяє формуванню єдиної етичної 
позиції в колективі, допомагає налагоджувати дружні стосунки між 
студентами, спонукає до здорового способу життя та морального виховання.  

Фізичне виховання сприяє формуванню психологічної атмосфери у 
колективі, але для підтримки даної тенденції є потреба створювати умови для 
колективної співпраці студентів, а саме залучати до дій у команді в процесі 
гри, створення «ситуацій успіху» – переживання своїх особистих досягнень та 
досягнень всього колективу. 

Технологія організації спортивно-орієнтованого фізичного виховання 
відкриває величезні перспективи освоєння цінностей фізичної та спортивної 
культури в умовах масового фізичного виховання й спортивної підготовки 
нового покоління [6, 145]. 
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Таким чином, створення сприятливого психологічного клімату у групі 
визначає успішність набуття студентом для нього нового соціального статуту, 
розуміння себе як складової колективу студентів. Важливим суб’єктом у 
створенні психологічного клімату є викладач фізичного виховання, саме він 
організовує всі заходи, пов’язані із навчанням, для задоволення і допомоги у 
згуртованості групи. 
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ВПЛИВ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

МОЛОДІ НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ЗВО 
 

Останнім часом в науковій літературі з'явилося безліч публікацій про 
наявність зв'язку між будовою людського тіла (конституцією) і схильністю до 
багатьох захворювань (як фізичним, так і психічним) [1, c.253-255]. 
Об'єднання в систему всіх морфологічних, фізіологічних особливостей 
організму поряд з психічної складової конституції є сутністю біомедичного 
клініко-антропологічного підходу [2, с. 306-308]. Тому саме індивідуально-
типологічний підхід, що оцінює особливості організму з урахуванням статі, 
віку, конституційного типу, може допомогти в розробці рекомендацій для 
адаптації людини до конкретних умов існування [3, с. 614-615]. 

Міждисциплінарний підхід до проблеми адаптації студентів-
першокурсників до специфічних умов перебування в ЗВО має велику новизну 
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і практичну значимість, особливо в умовах модернізації вищої освіти. Цей 
процес передбачає інтеграцію вітчизняної системи освіти в 
загальноєвропейську. Масштабні перетворення, що включають скорочення 
нормативних термінів навчання, перехід національних систем освіти на 
дворівневі програми, розгалуженість спеціалізацій, використання 
дистанційних форм навчання, збільшення частки самостійної роботи в 
державних освітніх стандартах наступного покоління і інші, дозволяють 
прогнозувати більш важкий процес адаптації першокурсників до умов 
навчання у вузі . 

У зв'язку з цим надзвичайно важливим завданням профілактичної 
медицини (в тому числі психогігієни) є перенесення акценту з вивчення 
патологічних станів (в даному випадку прикордонних нервово-психічних 
розладів і більш важких форм психопатології) на дослідження методів, що 
сприяють зміцненню фізичного і психічного здоров'я населення. 
Конституційний підхід в оцінці стану здоров'я людини, розробці 
індивідуальних рекомендацій для оптимальної адаптації до нового 
середовища проживання, в прогнозі ймовірності розвитку зривів адаптаційних 
ресурсів і лікуванні патологічних станів повинен міцно увійти в практику 
сучасної медицини [1, c.253-255]. 

Такий цілісний міждисциплінарний підхід спонукає розширити поняття 
«адаптація», а не кваліфікувати адаптацію студентів по лінії «спринтер - 
стаєр». На підставі існуючих критеріїв виділяють три варіанти дезадаптації 
студентів: афективний, поведінковий і психосоматичний. Динаміка 
адаптаційних показників, пропонованих нами, дозволяє прогнозувати 
ймовірність розвитку таких порушень, як суїцидальні тенденції, девіантна 
поведінка, психосоматичні захворювання. 

Подібний міждисциплінарний підхід до проблеми адаптації студентів-
першокурсників до нових умов має велику практичну значимість. Нова оцінка 
дезадаптації дає можливість об'єктивізувати феноменологію і динаміку 
процесу, а також оптимізувати комплекс заходів по медико-психолого-
педагогічної реабілітації [3, с. 614-615]. 

В основу порівняльної оцінки морфофункціональних особливостей 
адаптованих і дезадаптованих студентів закладені два основних напрямки 
аналізу статури студентів. 

1. Визначення тенденцій до переважному лінійному або широтному росту 
(доліхо брахіморфія). Маса і довжина тіла є основними ознаками, не тільки 
характеризують фізичний розвиток людини, але і відображають екологічні та 
соціальні зміни. У дослідженнях Всесвітньої організації охорони здоров'я 
велике значення приділяється використанню маса-ростових індексів Кетле. Ці 
антропометричні характеристики надзвичайно важливі в скринінгових 
дослідженнях і при моніторингу загального стану здоров'я індивідів. 

2. Дослідження варіацій основних компонентів тіла людини: кісткового, 
м'язового і жирового. Визначення співвідношення тканинних компонентів 
дозволяє найбільш повно відобразити загальний стан і характер обмінних 
процесів в організмі. 
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Системний розвиток сфери фізичної культури і спорту в Україні 

визначають значимість постійного пошуку нових методик навчання, які 
характеризуються значним розширенням класу задач, елементом яких є 
особистість студента-спортсмена.  

Серед засобів фізичного виховання велике значення мають спортивні 
ігри, які за рівнем своєї популярності серед населення нашої країни займають 
провідні позиції. На сьогоднішній день футбол є однією з найбільш 
популярних спортивних ігор Європи та всього світу.  

Футбол, як особливо рухлива гра з максимальним рівнем фізичного 
навантаження вирішує завдання по зміцненню здоров'я студентів, розвитку 
спритності і координації, швидкості реакції, а також загартовування їх 
характеру, вихованню духу колективізму і суперництва, відповідальності [2, с. 
292]. 

Найкращим способом розвитку витривалості вважається гра у футбол. 
Для прикладу, кожен гравець (не рахуючи голкіпера) за гру долає приблизно 
десять кілометрів. Науково доведено, що монотонний біг не розвиває 
витривалість так сильно, як футбол. Керуючи експериментом професора Петра 
Круструпа, доведемо цей факт: протягом чотирьох років групи чоловіків і 
жінок або займалися бігом, або грали у футбол, а після чого тестами 
фіксувалися зміни їхньої фізичної підготовки. Результати показали, що 
показники витривалості спортсменів, які займалися футболом більші (83%), 
аніж у тих, хто бігав [3, с. 65-74].  
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Рухова діяльність футболіста має свої особливості і характеризується 
найрізноманітнішими діями такими, як: біг різної інтенсивності з м'ячем і без 
м'яча, ходьба, стрибки, удари по м'ячу, зупинки, падіння, фінти, єдиноборства. 
Тобто мова йде про необхідність наявності всебічного фізичного розвитку 
гравця, а також високого рівня сили, швидкості, витривалості, спритності та 
інших якостей.  

Витривалість – це здатність виконувати роботу заданого характеру 
протягом якомога більш довшого часу або здатність людини виконувати 
тривалу роботу без зниження працездатності. 

Рівень розвитку витривалості визначається функціональними 
можливостями серцево-судинної та нервової систем, рівнем обмінних 
процесів, а також координацією діяльності різних органів та систем. 

Головним критерієм витривалості є час, протягом якого спортсмен 
здатний підтримувати задану інтенсивність діяльності. Відносно цього 
критерію витривалість вимірюють прямим та непрямим методами. 

Прямий метод – це такий варіант, коли спортсмену пропонують 
виконувати завдання і визначають граничний час роботи з даною 
інтенсивністю (до початку зниження швидкості). Але він майже неможливий. 
Частіше за все використовують непрямий метод. 

Непрямий метод – це такий варіант, коли витривалість визначається за 
часом подолання якої не будь достатньо довгої дистанції (наприклад 3000 м). 
На практиці розрізняють два види витривалості: загальну та спеціальну. 
Загальна витривалість – це здатність протягом довгого часу проявляти м’язові 
зусилля порівняно невисокої інтенсивності. 

Одною з найважливіших особливостей загальної витривалості є здібність 
до певної витримки; тобто загальна витривалість, яка розвинута засобами 
бігового тренування і яка проявляється в бігу, знаходиться в прямому 
взаємозв’язку з результатами в лижній гонці і в ходьбі. 

Спеціальна витривалість – це здатність проявляти м’язові зусилля 
відповідно до специфіки (тривалістю і характером) спеціалізованої вправи. 
Прояв спеціальної витривалості залежить від фізіологічних та психічних 
чинників. Основним фізіологічним чинником є анаеробні можливості. Під час 
навантаження для витривалості велике значення мають органи дихання та 
кровообігу. В цьому виді діяльності обсяг роботи, яка виконується, чималий, 
а інтенсивність незначна. На початку навантаження на витривалість потреба в 
кисні досить швидко збільшується, доки не досягне потрібного рівня, який 
залишається постійним (сталий стан) протягом всього часу роботи [1, с. 17-
19]. 

Таким чином, витривалість – здатність організму людини долати 
наступаюче стомлення. Характеризується воно часом виконання роботи 
певної інтенсивності. Чим краще розвинена витривалість, тим пізніше 
починається загальна втома, пізніше з'являється фаза некомпенсованого 
стомлення, також успішніше буде відбуватися боротьба організму з втомою. 

Заняття футболом у секції та на парах з фізичного виховання у закладах 
вищої освіти позитивно впливає на розвиток у студентів витривалості, яка 
відіграє важливу роль у будь-якому виді спорту та повякденому житті 
студента. 
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СУЧАСНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В СПЕЦІАЛЬНІЙ 

МЕДИЧНІЙ ГРУПІ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Одним із головних завдань сучасної вищої школи є розкриття засобами 
фізичної культури й спорту здібностей кожного студента, підготовка та 
виховання його як особистості, готової до безпечної життєдіяльності в 
непростих умовах сучасного суспільства. 

Інтенсифікація навчального процесу, підвищення вимог до обсягу та 
якості знань на фоні гіпокінезії, вплив інноваційних освітніх навантажень із 
високим рівнем психоемоційного й інтелектуального напруження негативно 
впливають на функціональні можливості організму студентів. Особливої 
уваги в сучасних умовах вищої школи вимагають організація та методика 
використання оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів, які 
мають ті чи інші відхилення в стані здоров’я й за даними медичного 
обстеження віднесені до спеціальних медичних груп. Процес удосконалення 
методики фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп 
стимулює пошук нових, більш раціональних способів розв’язання цієї 
проблеми [4, с. 56]. 

Відомо, що раціональне використання фізичних вправ сприяє зміцненню 
здоров’я, правильному розвитку організму, профілактиці захворювань, 
ліквідації залишкових явищ після перенесених захворювань, розвитку рухових 
навиків, координаційних можливостей людини, розвитку фізичних якостей. 

Водночас вагомою перешкодою оздоровленню студентів спеціальних 
медичних груп є лікарська «заборона», тобто «звільнення» від занять 
фізичними вправами або часткове виключення певних рухів із рухового 
режиму, які не мають під собою достатніх підстав. Повинно йтися не про 
виключення фізичних вправ, а про їх відповідність індивідуальним 
можливостям юнаків і дівчат. Саме таким способом можна забезпечити 
адаптацію ослабленого хворобою організму до дії фізичних вправ і підвищити 
неспецифічну опірність організму. 
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Варто зауважити, що організм студентів, які за станом здоров’я віднесені 
до спецмедгрупи, виявляється непристосованим до специфічних навантажень, 
пов’язаних і тривалим перебуванням на лекціях, семінарських і лабораторних 
заняттях, що істотно знижує їхню рухову активність. Виникає дефіцит 
пропріоцептивних подразнень, що знижує здатність внутрішніх органів і 
систем організму адаптувати свою реактивність до зовнішніх подразників 
навколишнього середовища. Отже, створюються додаткові передумови для 
повторних та супутніх захворювань. Здатність до сприйняття фізичних 
навантажень у студентів спеціальних медичних груп різна. Викладачеві слід 
пам’ятати, що у хворих адаптаційний потенціал і толерантність до фізичних 
навантажень знижені, і якщо вони не будуть адекватні можливостям людини, 
то можуть виникнути серйозні ускладнення. Не варто включати в заняття 
складні рухи на координацію, вправи з напруженням, підйомом тягарів й інші 
[1, с. 5].  

Систематичні фізичні навантаження сприяють нормалізації моторних 
(рухових) процесів, особливо при захворюваннях кардіореспіраторної, 
ендокринної й інших систем, допомагають відновити втрачені (знижені) 
функції організму. При цьому найбільшим оздоровчим ефектом, за даними 
науковців, характеризуються фізичні навантаження аеробного характеру. 
Вони сприяють комплексному розвитку всіх фізичних якостей, підвищенню 
фізичної підготовленості та функціональної тренованості, що обумовлює 
загальне зміцнення здоров’я. 

Більшість фітнес-програм носять аеробний характер. Термін «аеробний» 
запозичений із фізіології, він використовується під час визначення хімічних та 
енергетичних процесів організму людини, де кисень використовується як 
основне джерело енергії для підтримки м’язової рухової діяльності. Однією з 
ключових особливостей аеробних фітнес-програм є можливість точного 
дозування інтенсивності навантаження протягом усього заняття (за рахунок 
того чи іншого пульсового режиму), а саме це є головною умовою побудови 
оздоровчих занять з особами, які мають обмежені можливості здоров’я. 

Нині існує велика різноманітність видів аеробних програм, серед яких - 
класична (базова), танцювальна, степ-, слайд-, аква-, памп-аеробіка, аеробіка з 
елементами бойових мистецтв, фітбол-аеробіка тощо [3, с. 25]. 

Значно підвищити рівень функціонального стану серцево-судинної 
системи й фізичної підготовленості студентів спеціальної медичної групи 
може впровадження в практичне заняття елементів степ-аеробіки. Її 
популярність пояснюється тим, що основні рухи прості та цілком доступні 
людям без спеціальної рухової підготовки. Степ-аеробіка розроблена в 90-х 
роках минулого століття відомим американським тренером Джин Міллер і 
являє собою тренування в атлетичному стилі на спеціальних платформах 
висотою 10-30 см. У степ-аеробіці застосовують і найпростіші крокові рухи, 
що нагадують підйом та спуск сходами, і хореографічні елементи, а також 
танцювальні рухи й комбінації різного виду. Навантаження на заняттях степ-
аеробікою варіюється залежно від обраної висоти платформи, темпу та 
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складності виконуваних рухів, кількості стрибків (індекс імпульсивності), 
використання різноманітних обтяжень (гантелей, поясів, накладок тощо). 
Степ-аеробіка змушує працювати великі групи м’язів й активно впливає на 
серцево-судинну систему. Регулярні заняття степ-аеробікою позитивно 
впливають на психічний стан студентів спеціальної медичної групи, зокрема 
на зниження депресивності та нервозності.  

На жаль, єдиних програм і методики проведення занять з оздоровчого 
фітнесу зі студентами спеціальних груп немає. Реакція організму студентів на 
фізичні навантаження різна. Мають значення стан здоров’я, вік, стать, час та 
пора року (біоритми) та ін., проте у всіх випадках раціонального застосування 
аеробні фітнес-програми позитивно впливають на організм студентів 
спецмедгрупи [4, с. 34].  

Отже, оптимальні фізичні навантаження (тренування) сприяють 
нормалізації функціонального стану, сну, обмінних процесів тощо. 

Залежно від захворювання й фізичної підготовленості студентів велике 
значення надається дозуванню вправ, для цього визначається їх тривалість, 
вихідне положення, кількість повторень, темп, амплітуда руху, раціональне 
чергування навантаження й відпочинку, ураховуються індивідуальні 
особливості та вік. Виходячи з цього, можна застосувати такі методичні 
прийоми для зміни величини фізичного навантаження:  

- вибір вихідного положення для занять;  
- обсяг м’язових груп, які беруть участь у вправі; 
- амплітуда руху;  
- число повторень окремих рухів;  
- темп виконання вправ; 
- ступінь силового напруження м’язів;  
- ритм руху; 
- точність виконання заданих рухів;  
- чергуванням м’язових груп, що беруть участь у русі;  
- застосування статичних дихальних вправ і вправ на розслаблення; 

використання предметів і снарядів; тривалість заняття.  
Щодо питання про величину фізичного навантаження фахівці в цілому 

сходяться в думці стосовно параметрів: ЧСС 55–75 % від максимальної, 
тривалість занять – до 60 хв, регулярність – 3–5 разів на тиждень [2, с. 5]. 

Отже, підвищення загальної працездатності студентів, які займаються 
фітнесом, досягається при безперервному навантаженні аеробного характеру 
(тривалістю не менше 20–60 хв) за участі великих м’язових груп; а загальна 
тривалість занять, при якій проявляється помітний тренувальний ефект, 
становить 10–16 тижнів. Окрім того, тренувальне навантаження має 
перебувати в певній відповідності з поточними функціональними 
можливостями кожного студента й збільшуватися поступово. У процесі занять 
обов’язковий контроль за пульсом, диханням, кольором шкіри та загальним 
станом студента [4, с. 13]. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛУ-АЕРОБІКА НА ЗАГАЛЬНУ ФІЗИЧНУ 
ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

 
На сьогоднішній день, важливим завданням для викладачів фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах, стає зацікавити студентів до занять 
фізичного виховання. І не аби, як в цьому їм може допомогти фітбол-аеробіка. 
Тому що це дуже цікавий вид аеробіки. 

Думаю варто почати з визначення, що таке аеробіка. Термін «аеробний» 
означає той, хто «живе в повітрі» або « використовуючи кисень». Аеробіка 
(англ. aerobics) або ритмічна гімнастика – комплекс фізичних вправ, які 
виконують під музику, що зародився у США у 1960-ті роки.  

Аеробні вправи відносяться до таких видів фізичного навантаження, коли 
необхідна наявність кисню протягом тривалого часу. Вони пред'являють 
організму вимоги, що примушують його збільшувати споживання кисню. В 
результаті відбуваються сприятливі зміни в легенях, серці і судинній системі. 
Можна сказати, що регулярні заняття аеробікою підвищують здатність 
організму пропускати повітря через легені, збільшують загальний кровотік, 
причому кров ефективніше здійснює одну зі своїх основних функцій – 
транспорт кисню [4, с. 55]. 

Аеробіка – це комплекс вправ на витривалість, які продовжуються 
відносно довго і пов'язані з досягненням балансу між потребами організму в 
кисні і його доставкою. Відповідь організму на підвищену потребу в кисні 
називається тренувальним ефектом або позитивними фізичними змінами. 

Ось деякі такі зміни: 
1. Загальний об'єм крові зростає настільки, що поліпшується можливість 

транспорту кисню, і тому людина проявляє велику витривалість при 
напруженому фізичному навантаженні. 
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2. Об'єм легенів збільшується, а деякі дослідження пов'язують зростання 
об'єму легенів з довшою тривалістю життя. 

3. Серцевий м'яз зміцнюється, краще забезпечується кров'ю. 
4. Підвищується вміст ліпопротеїдів високої щільності, відношення 

загальної кількості холестерину до ЛВП знижується, що зменшує ризик 
розвитку атеросклерозу. 

5. Зміцнюється кісткова система. 
6. Аеробіка допомагає справитися з фізичними і емоційними стресами. 
7. Підвищується працездатність.· аеробіка - реальний шлях до схуднення 

або підтримки ваги в нормі. Саме цей аспект понад усе привертає молодих 
дівчат займатися аеробікою. 

8. Поліпшується (підвищується) координація рухів. 
Думаю, варто перейти до фітбол-аеробіки. Це один із сучасних напрямів 

фітнесу з використанням еластичних м’ячів діаметром 45 см., 75 см. та 95 см., 
що здатні витримувати вагу до 300 кг. Розмір фітболу підбирається виходячи 
із зросту тих, хто займається (розмір м’яча прямо пропорційний до зросту 
студентки). Чим сильніше надутий м’яч, тим складніше виконувати вправи. 
Тому, студентам рекомендується працювати зі слабо надутими фітболами [3, 
с. 12].  

Спільна робота рухового, вестибулярного, зорового і шкірного 
аналізаторів, які включаються при виконанні вправ з фітболом, в геометричній 
прогресії посилює позитивний ефект занять. М'ячі можуть бути не тільки 
різного діаметру, але і різного кольору. Різні кольори по різному впливають на 
емоційні та фізіологічні стани людини. Оздоровчий ефект обумовлений цілою 
низкою біомеханічних факторів. Це і напруга механізмів, що забезпечують 
підтримку пози і збереження рівноваги, і низькочастотні коливальні рухи, що 
викликають формування позитивних адаптаційних зрушень. Виконання 
вправи у вихідному положенні та лежачи животом або спиною на фітболі 
набагато важче, ніж на стійкій опорі. Підтримка рівноваги привертає до 
координованої роботі численні м'язові групи, чудово вирішуючи оздоровчу 
завдання формування м'язового корсету за рахунок зміцнення м'язів спини і 
черевного преса. Оздоровчий ефект вправ з фітболом підтверджується 
досвідом роботи багатьох спеціалізованих реабілітаційних медичних центрів і 
привів до їх використання у реабілітації людей після травм опорно-рухового 
апарату, з хворобами суглобів, варикозним розширенням вен, людям з 
надмірною вагою та похилого віку [1, с. 21]. 

Сьогодні фітбол-аеробіка є однією з популярних напрямів у фітнесі. Він 
не має протипоказань і порівнюється з іппотерапією: відмінно формує поставу 
й зміцнює м’язи хребта, розвиває координацію. Сидячи на м’ячі людина 
змушена постійно утримувати рівновагу, напружуючи при цьому безліч 
м’язів. За рахунок коливань стимулюється робота внутрішніх органів і систем 
організму, прискорюється формування умовно-рефлекторних зв’язків у 
головному мозку, необхідних для інтелектуального і психічного розвитку 
людини. Заняття з м’ячем класифікуються як силовий вид фітнесу, де 
включені різноманітні вправи для розвитку сили м’язів. Фітбол - прекрасно 
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підвищують загальну витривалість організму. Форма і розмір м’яча збільшує 
амплітуду рухів, що ефективно покращує виконання вправ і сприяє 
розтягуванню м’язів. Також включають вправи на розслаблення м’язів. 

Фітбол-аеробіка спрямовані на: 
1. Профілактику і корекцію захворювань (опорно-рухового апарату, 

внутрішніх органів, суглобів тощо); 
2. Розвиток фізичних якостей; 
3. Розвиток музично-ритмічних і творчих здібностей. 
Отже, заняття з фітбол-аеробіки позитивно впливають на фізичну 

підготованість студентів. Фізична підготовленість - це результат фізичної 
підготовки, який був досягнутий людиною в результаті оволодіння руховими 
навичками, які необхідні для засвоєння певного виду діяльності. Оптимальна 
фізична підготовленість для здійснення будь-якого виду діяльності 
називається фізичною готовністю. У практиці фізичного виховання фізичну 
підготовленість поділяють на загальну та спеціальну. Загальна фізична 
підготовленість характеризує рівень розвитку основних фізичних якостей і 
навичок, необхідних в усіх видах життєдіяльності людини (сили, витривалості, 
швидкості, гнучкості, спритності тощо) [2, с. 5].  
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ 
СТУДЕНТІВ 

 
Метод біоелектричного імпедансу в даний час вважається найбільш 

точним з виконуваних в клінічній практиці методів оцінки складу тіла. Даний 
метод був розроблений в 1927 р., а потім незаслужено забутий. Тільки в 1960-
і роки завдяки роботам Томассета і його модифікації методики спектральна 
біоімпедансометрія знову отримала друге народження. Інструментальне 
вимірювання складу тіла методом біоелектричного імпедансу засноване на 
оцінці розподілу водних об'ємів. Визначення складу тіла базується на більшій 
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провідності худої тканини в порівнянні з жировою, що пов'язано з різним 
вмістом рідини в цих тканинах. Опір тканин електричного струму прямо 
співвідноситься зі змістом в них рідини: високо гідратованих тканини (м'язова 
тканина) – хороші провідники, а погано гідратованих жирова тканина - 
ізолятор. Таким чином, імпеданс обернено пропорційний змісту рідини в 
тканинах організму. Токи високих частот проходять через позаклітинну і 
внутрішньоклітинну середу, роблячи можливою оцінку вільної від жиру маси, 
а більш низькочастотні струми поширюються в позаклітинному просторі. 

Процеси індивідуального розвитку, будучи найбільш загальною 
характеристикою зростаючого організму, підкоряються зальним біологічним 
закономірностям. Здоров'я школярів та студентів знаходиться у високому 
ступені залежності від конкретних умов проживання і термінів перебування в 
них. Вплив територіальних і екологічних факторів середовища впливає на 
процеси формування організму, що розвивається, вносячи зміни в 
індивідуальний розвиток і адаптаційні можливості. Інтерес до компонентного 
складу тіла обумовлений тим, що в процесі зміни обміну речовин відбувається 
і зміна співвідношення активних складових тіла, що служить відображенням 
зазначених процесів [1, c. 253-255]. 

Біоімпедансний аналіз складу тіла допомагає контролювати стан 
ліпідного, білкового і водного обміну організму і в зв'язку з цим становить 
інтерес для лікарів різних спеціальностей. Знаючи склад тіла, терапевти і 
кардіологи оцінюють ризик розвитку метаболічного синдрому, ступінь 
гідратації тканин. 

Біоімпедансний аналіз служить одніміз інструментів діагностики та 
оцінки ефективності лікування хворих на ожиріння. У хворих на серцево-
судинними захворюваннями біоімпедансометрія застосовується для оцінки 
порушень водного балансу, перерозподілу рідини в водних секторах організму 
і підбору лікарських препаратів. Склад тіла корелює з показниками фізичної 
працездатності людини і його адаптації до середовища проживання             
[3, c. 614-615]. 

Електричний імпеданс біологічних об'єктів вимірюють за допомогою 
спеціальних пристроїв – біоімпедансний аналізаторів. Залежно від 
використовуваного набору частот змінного струму біоімпедансний 
аналізатори відносять до одночастотним (вимірювання проводяться на одній 
частоті, як правило дорівнює 50 кГц), двочастотних і багаточастотним 
(використовується кілька частот змінного струму в широкому діапазоні - від 1 
кГц до 1,3 МГц). 

В даний час використовується понад 100 тисяч таких приладів, більшість 
з яких – недорогі одночастотні аналізатори, що застосовуються в спортивно-
оздоровчої медицині для контролю жирової і скелетно-м'язової маси тіла             
[1, c. 253-255]. 

Дослідниками відзначається чітка закономірність мінливості параметрів 
складу тіла в залежності від статі і віку. 

Показники компонентного складу маси, зокрема, вміст жирового та 
м’язового компонентів, досліджують методом біоелектричного імпедансу, 
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використовуючи прилад «OMRON BF511». Основний принцип дії цього 
пристрою полягає у проведенні через тіло людини надзвичайно слабкого 
електричного струму з частотою 50 кГц і силою менше 500 мкА, який не є 
відчутним для досліджуваних під час його роботи. За рахунок того, що м’язи, 
кровоносні судини та кістки містять багато води, електричний струм через ці 
тканини проводиться легше, ніж через жир [2, c.2544-2545].  

Під час визначення компонентного складу маси тіла враховувався не 
лише електричний опір, але й вага тіла (реєструється самим приладом), вік, 
стать, зріст (реєструється за допомогою ростоміра). Показники зросту, віку і 
статі вводяться в програму приладу. Беручи до уваги, що протягом доби вода, 
яка міститься в організмі, поступово зміщується до нижніх кінцівок, 
одночасне використання електродів для рук і ніг дає можливість зменшити 
фактор нерівномірного розподілу води в організмі на результати дослідження.  

Отже, результати імпедансу відображають показники відносного вмісту 
жирового і м’язового компонентів в організмі. Варто зазначити, що показники 
відносного вмісту жирового компоненту маси тіла, отримані за допомогою 
методу біоелектричного імпедансу, чітко корелюють із відомостями про вміст 
цього компоненту, отриманими методом гідростатичного зважування             
(r=0,9-0,94) [2, c. 2544-2545] . 

Оцінювання загального вмісту жирового компоненту здійснюють за 
критеріями H.D. McCarthy та D. Gallagher [2, c.2544-2548]  

Загальний вміст м’язового компоненту маси тіла оцінюють за даними 
Omron Healthcare [2, c.2544-2552]. Відносний вміст жирового і м’язового 
компонентів виражається у відсотках (відношення маси жиру або м’язів до 
загальної маси тіла).  
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