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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних
євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціальноекономічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів
управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в
умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки
сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та
соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються
проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови
професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний,
соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Кондитерська галузь – займає велику частку в харчовій промисловості
України, адже є однією з найрозвиненіших галузей. Основним напрямком
розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання якості, біологічної
цінності та смакових переваг продуктів харчування, а також покращення їх
асортименту. Актуальним завданням для даної галузі є повне забезпечення
потреб народного господарства та населення у високоякісній продукції,
проведення технічного переозброєння, вдосконалення та інтенсифікація
виробництва кондитерської галузі [2]. Затребуваність кондитерських виробів
на ринку пов’язана з тим, що вони є харчовим продуктом високої
калорійності та засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат,
привабливий зовнішній вигляд.
Кондитерський ринок є висококонкурентним та насиченим. Більшу
частину продукції виробляють та реалізують 5-10 кондитерських компаній.
Основними гравцями на українському кондитерському ринку є Кондитерська
Корпорація «ROSHEN», компанія «КОНТІ», компанія «АВК», Корпорація
«Бісквіт-Шоколад», Житомирська кондитерська фабрика «ЖЛ», компанія
«Nestlé», ПАТ «Полтавакондитер», кондитерська фабрика «Лагода» та ПрАТ
«Одесакондитер» [4].
Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів становить понад
1 млн. продукції на рік, що дає змогу не лише повністю забезпечити потреби
внутрішнього ринку, а й експортувати її у значних обсягах за кордон [3].
Асортимент кондитерської продукції охоплює практично всі групи
кондитерських виробів. Зокрема, експорт карамелі, шоколаду і борошняних
кондитерських виробів з вмістом або без вмісту какао за останні чотири роки
зріс з 814,5 млн. дол. до 1,1 млрд. дол. тобто майже на 36%, і становить
близько 40% від загального обсягу виробленої продукції.
Головною перевагою українських виробників на зовнішньому ринку
найчастіше є ціна на продукцію. У структурі споживання (і відповідно
виробництва) кондитерської продукції стабільно переважає борошняна
продукція, зокрема, печиво та вафлі. Поведінка підприємств у кондитерській
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галузі обумовлена таким протиріччям – з одного боку, відчувається
витіснення підприємств з ринку внаслідок зростання потужностей
виробництва ринкових лідерів, з іншого – прихід до галузі нових
підприємств. Таким чином, ринок кондитерських виробів в Україні є ринком,
який динамічно розвивається, що призводить до необхідності вирішення
широкого спектра питань – від проведення досліджень у галузі до
формування стратегії поведінки. Цей процес потребує відповідного
забезпечення, враховуючи те, що підприємства ринку кондитерських виробів
відчувають посилення конкуренції, внаслідок чого виникає необхідність
оцінки поточного та перспективного становища підприємства на ринку.
Кондитерська галузь є матеріаломісткою. Вона є одним із провідних
споживачів української сільськогосподарської сировини – цукру, борошна,
крохмалопатоки, молока тощо. Тому зростання цін на основну сировину у
поточному році, вартість готової продукції кондитерської галузі зростає
великими темпами, ніж підвищення доходів населення, тому спостерігається
зниження внутрішнього споживання деяких видів кондитерської продукції.
Також, через збільшення вартості виробництва таких товарів, як карамель,
українські виробники можуть втратити і конкурентні переваги на зовнішніх
ринках. Також виробники мають чутливість до стану ринку какао-бобів.
Вони є імпортною сировиною, таким чином, вітчизняні кондитери є досить
чутливими до валютних ризиків.
Слід зазначити, що в 2013 році є деяке послаблення позицій українських
виробників у шоколадному сегменті. Це пов’язано з тим, що 19 вересня
2013 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до
Митного тарифу України», згідно з яким Митний тариф перебудовується на
основі гармонізованої системи кодування ГС-2012, якою користуються в
більшості країн світу, в тому числі в ЄС. Даний Закон передбачає
підвищення з 5% до 10% ставок ввізного мита на ряд товарних позицій, що
виступають сировиною для кондитерської галузі (какао-порошок), а також на
кондитерське обладнання (печі хлібопекарські та кондитерські). Підвищення
вартості сировини та обладнання відповідним чином має відобразитись на
вартості продукції [6].
Зміну у обсягах виробництва можна прослідкувати протягом
2015-2016 рр., коли політична та економічна ситуація в країні була не
стабільною та напруженою, особливу роль відіграло загострення відносин з
Росією – головним експортером кондитерської продукції по окремим групам,
а також внутрішня політика держави та загострення бойових дій на сході
призвели до зниження виробництва в цілому [1].
Ситуація ускладнилась зростанням ціни на какао-боби на міжнародному
ринку через посуху в Кот-Д'івуарі в 2015 році і зростання попиту на них в
Китаї, Індії і Саудівській Аравії. Всі ці фактори стали причинами скорочення
виробництва, яке до 2017 року впало приблизно в два рази в порівнянні з
2013-м [3].
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В таких умовах вітчизняні виробники кондитерської продукції змушені
були шукати нові шляхи для економічного виживання і розвитку. Були
відкриті і продовжують відкриватися нові канали експорту. Якщо в першому
півріччі 2017 року основними споживачами українського шоколаду були
Казахстан, Узбекістан, Молдова, Ірак і Болгарія, то в 2018 році до них
додалися Білорусь, Польща, Великобританія і Австрія.
Це говорить про визнання якості української шоколадної продукції на
просторах Європи, чому сприяла угода про зону вільної торгівлі з ЄС і
завершення до 2018 року адаптації національних стандартів якості до
європейських [5].
Важливою проблемою розвитку кондитерської промисловості в Україні
є відсутність власних коштів у невеликих підприємств для реконструкції
виробництва. Великі компанії не відчувають значної нестачі коштів: вони
постійно запроваджують ексклюзивні продуктові лінії, будують нові
фабрики, закуповують найсучасніше закордонне обладнання. Насамперед,
цьому сприяє конкуренція у кондитерській галузі, яка останнім часом стає
все більш жорсткою. Переважна кількість малих виробників кондитерських
виробів слабо модернізовані, їхні ринки збуту обмежені, в них відсутні
розвинені торгові марки. Вони не конкурують із великими виробниками та
займають відносно вільні ніші – виробництво борошняних кондитерських
виробів із використанням ручної роботи; робота на замовлення роздрібних
торговельних мереж. Завдяки нижчій ціновій політиці підприємства
скорочують собівартість виробництва за рахунок більш дешевшої сировини.
Отже, аналізуючи стан ринку кондитерських виробів в Україні, слід
зазначити, що в цілому кондитерська галузь України має передумови для
успішного розвитку і високої конкурентоспроможності на внутрішньому і
зовнішньому ринках. Більшість малих кондитерських підприємств
потребують заміни застарілого обладнання та впровадження нових
технологій, а також залучення інвестиційних коштів задля подальшого
ефективного функціонування та розвитку. В цілому стимулювання розвитку
кондитерської галузі надасть економіці України зростання обсягів
виробництва у сфері сільського господарства, торгівлі та інших суміжних
галузях.
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ВИРОБНИЦТВО КОВБАСИ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС
Історія виготовлення ковбасних виробів бере свій початок з
незапам’ятних часів. На протязі багатовікової історії ковбасної справи було
розроблено та вироблено велику кількість різних ковбасних виробів та
м’ясних продуктів.
Готувати ковбасу людина навчилася давно. У Стародавній Греції одним
з улюблених страв були начинені рубаним м'ясом і шпиком свинячі шлунки,
копчені. Виготовляти ковбасу вміли і в Стародавньому Римі, де віддавали
перевагу маленьким вареним і копченим ковбаскам, які згортали колечком,
поєднуючи їх в ланцюжки. Слов'яни, зокрема, які проживали на території
сучасної України, також займалися виготовленням ковбаси. Для цього вони
використовували промиті свинячі кишки, куди набивалась дрібно нарізана
свинина, змішана з гречаною кашею, борошном і яйцями. На одній з
берестяних грамот, датованій 12 століттям, вже було написано слово
«ковбаса»[1].
З тих пір асортимент ковбас ставав все більш і більш різноманітним.
Зараз ринок ковбасних виробів України надає споживачеві можливість
вибору самої різної продукції в різному ціновому діапазоні, виготовленої за
різними технологіями.
Назва ковбаси можливо походить від тюрк. kulbasti — «смажене м'ясо».
Згадки про неї зустрічаються в джерелах Вавилону і Давнього Китаю. Кочові
народи виготовляли «суджук» — в'ялене на сонці м'ясо, що доводили до
кондиції солоним потом коней під сідлами. В Україні ковбасне виробництво
відоме з давніх часів. Татищев вказує, що русини вміли солити м'ясо вже при
Святославі, а, за Карамзіним, шинка з'явилася на Русі в епоху Володимира,
окости подавали на бенкетах князя в Києві. У новгородських берестяних
грамотах XII століття згадуються ковбаси начинені свининою, гречкою,
салом, кров'ю та яйцями. На теренах України ковбаси набули поширення з
німецькими колоністами міст у ХІІІ-XIV ст. Ян Длугош у своїй хроніці
вперше документально згадав вживання ковбаси у Польщі, коли
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Владислав II Ягайло надіслав її дружині Софії на початку XIV ст. Різні види
ковбас можна віднайти у мемуарах, творах з життя шляхти. З кінця XVIII ст.
у Західній Україні поширились віденські ковбаси і сосиски, кезекрайнери,
лянгягери, тірольські мисливські ковбаси, краківські ковбаси, різновиди
варених і білих ковбас, з Угорщини прийшли дебреценські сосиски, салямі
[2, ст.247].
У Московії ковбас не виготовляли і не вживали через заборону на
подрібнення м'яса. Виникнення ковбасної справи відбулось доволі пізно і
відноситься до часу царювання Петра I. Саме в ці роки в Московському
царстві з'явилися німецькі ковбасники, які відкривали свої виробництва
спочатку в Петербурзі, а потім і в Москві. На початку XIX століття завдяки
все більшому розвитку російського способу виробництва, в продажу
з'явилася знаменита згодом углицька ковбаса, винайдена Русиновим,
російським учнем німецького ковбасника, у місті Угличі. Згідно енциклопедії
Брокгауза і Ефрона її виготовляли з м'яса старих корів, биків, що не годилось
для вживання і яке на пару тижнів залишали у льохах. Коли кості відділялись
від напіврозкладеного м'яса, до нього додавали сало, сіль і заповнювали
оболонки, які коптили. З Москви в Углич привозили відходи м'яса для
підмішування в ковбасну масу. Після 1910 року в ковбасному виробництві
почалося повальне технічне переозброєння за допомогою німецьких фірм, які
пропонували сучасне обладнання[3, ст.586].
Ковбаса в традиційній українській кухні — це харчі, які виготовлялися
переважно на запас. Після забою свині тонкі кишки ретельно промивали,
вимочували, очищали й начиняли сирим м'ясом, салом з сіллю, часником,
перцем. Ковбаса складалася кільцями і засмажувалась на листах у гарячій
печі з обох боків. Ковбаси, зазвичай, робили перед Різдвом, Великоднем, і
вони були обов'язковою й почесною стравою на святковому столі. Для
тривалого зберігання ковбасу складали у горщики, заливали смальцем і
ставили у прохолодне місце. На заході України ковбасу також вудили у
спеціальних коптильнях або просто у комині.
Отже, виробництво ковбасних виробів зародилося завдяки прагненню
людини запастися м'ясом на майбутнє. Сьогодні ковбасне виробництво стало
мистецтвом. Понад 200 різних сортів ковбаси виробляються лише в Україні,
а ще тисячі - по всьому світу, залежно від регіональних смаків та наявності
інгредієнтів.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
Одним із перспективних напрямів розвитку харчової промисловості є
розширення асортименту і підвищення якості продуктів харчування. При
цьому особливу увагу приділяють безпечності і якості сировини. Насіння
соняшника – повноцінна сировина для отримання низки харчових і кормових
продуктів. У системі технологічних операцій післязбиральної обробки
соняшнику найважливіше місце належить сушінню. Якісне сушіння не тільки
забезпечує зберігання зібраного урожаю, запобігає його втратам, але у деяких
випадках і підвищує якість готового продукту. У роботі описані технологічні
особливості сушіння насіння соняшнику за допомогою інфрачервоного
підведення енергії та обґрунтовано перспективність вібраційного
моношарного сушіння насіння соняшнику в лотковій вібросушарці.
Визначені питомі затрати енергії на процес інфрачервоного сушіння
продукту.[1]
Сушіння є однією з найбільш поширених технологічних операцій в
різних галузях переробних і харчових виробництв, зокрема при
консервуванні сировини. Перспективи розвитку сушильних технологій
передбачають зниження енергетичних витрат на процес вилучення вологи;
підвищення якості сушеної продукції; розробку високоефективної
універсальної техніки; забезпечення екологічної безпеки сушильних
підприємств. Однією з найважливіших операцій технології обробітку
олієвмісного насіння є післяжнивна обробка. Обумовлена нерівномірністю
дозрівання, різноякісного насіння олієвмісних культур, що має початкову
вологість 15…25%, тоді як кондиційна вологість складає 7...8%. Внаслідок
високої вологості і олійності насіння схильне до окислювальних змін і
мікробіологічного псування. Тому для збереження високих посівних і
технологічних якостей олієвмісного насіння, необхідно проводити своєчасне
сушіння. У зв'язку з цим, дослідження процесу сушіння насіння соняшнику
спрямоване на вирішення проблеми збереження якості продукту і
підвищення ефективності процесу сушіння, є актуальним і важливим
науково-технічним завданням. Одним із перспективних способів сушіння
олійного насіння є застосування інфрачервоного випромінювання. Техніка
зневоднення продуктів і матеріалів значно випереджає теоретичні положення
сушіння. Не тільки класична література з проблем сушіння, але і спеціальна
не дають конкретних рекомендацій з проєктування установок з
електромагнітним підведенням енергії.[1]
Разом з тим, саме такі установки активно прогресують і
характеризуються серйозними проблемами в моделюванні, тому поки що
єдиним надійним шляхом їх дослідження є експеримент. Насіння
високоолійного соняшнику надійно зберігається, якщо вологість їх не
перевищує 7 %, а температура знижена до 10 °С і нижче. При вологості вище
критичної та температурі 20...25 °С, в насипі насіння починається бурхливий
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розвиток мікроорганізмів, інтенсивно відбуваються гідролітичні і окисні
процеси. Такі процеси призводять до швидкого погіршення якості насіння
соняшнику як олійної сировини. Навіть кілька годин зберігання щойно
зібраного насіння високоолійного соняшнику вологістю вище критичної
призводить до масового самозігрівання і псування, що робить неможливим
отримання високоякісної олії [2].
Сушіння олійного насіння при підготовці їх до технологічної переробки
проходить в основному на шахтних і барабанних сушильних установках
різних модифікацій. Загальними класифікаційними ознаками сушарок для
олійного насіння є наступні:
–у сушарках застосовується конвективний спосіб підведення тепла до
насіння;
–сушарки стаціонарні, безперервної дії;
–сушильним агентом служить суміш атмосферного повітря (– 90%) з
продуктами згорання газоподібного, рідкого і твердого палива (~10%);
–по напряму руху насіння і сушильного агента сушарки працюють за
принципом, близьким до перехресного потоку.[2]
Способи сушіння і конструкції сушарок, вживані за кордоном для
сушіння олійного насіння, мало відрізняються від прийнятих в нашій країні.
Останніми роками набули також поширення шахтні зерносушарки з
попереднім підігріванням зерна і з киплячим шаром. В основному ж
використовується конвективний спосіб сушіння в щільному малорухливому
шарі і засновані на нім шахтні, жалюзійні і стрічкові сушарки.[2]
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Розвиток інтеграційних процесів в сфері туристичного бізнесу
потребують суттєвих змін у визначенні пріоритетних форм, методів та
напрямів їх економічної діяльності. Сьогодні туризм є однією з
найважливіших соціально-економічних галузей світової економіки.
У глобалізованій ринковій економіці конкуренція стає вирішальною, і
кінцева мета будь-якого бізнесу – забезпечення конкурентних позицій на
довгострокову перспективу. Конкурентоспроможність – важлива економічна
категорія, яка розглядається в різних сферах і на різних рівнях. Існує чимало
характерних відмінностей в конкурентоспроможності туризму, пов'язаних з
функціями сфери туризму, їх географічним розташуванням, розміром ринку,
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на
якому
зосереджена
діяльність
підприємства.
Оцінка
конкурентоспроможності є одним з найважливіших аспектів управління
туристичним підприємством, а також основою для розробки заходів щодо
усунення недоліків майбутньої діяльності та розвитку підприємства [3].
Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників вагомий внесок у розвиток
сучасної теорії конкурентоспроможності внесли М. Портер., І. Ансофф,
А. П. Градов, В. Л. Дикань, І. Б. Іванов, І. Н. Герчикова, А. А. Мазаракі,
Н. М. Ушакова, А. Т. Литвиненко, І. В. Смолін, І. В. Балабанова,
О. Є.Шишкова.
Розвиток туристичної галузі України є головною пріоритетною галуззю
економіки країни, що пов'язано зі зростанням конкуренції на внутрішньому і
міжнародному ринках.
Конкурентоспроможність туристичних підприємств заснована на
конкурентоспроможності туристичних продуктів. Пріоритетні фактори, що
визначають конкурентоспроможність туристичної продукції – це корисність
для потенційних покупців (ринкова вартість), ціни та інновації, а критерії
оцінки-результати виробництва(продажу), умови і культура обслуговування
споживачів, а також доступність послуг [1].
Для підвищення конкурентоспроможності туристичним підприємствам
слід створити власні конкурентні переваги. Конкурентна перевага
відноситься до переваги сильної позиції на ринку і доходів компанії на
найвищому рівні галузі завдяки кращим можливостям і можливостям в
конкретній галузі або області бізнесу.
Формування конкурентної переваги є основою маркетингової стратегії,
яка гарантує, що туристичне підприємство досягне рівня прибутковості, що
перевищує середню норму на ринку. Це, в свою чергу, забезпечить певний
розвиток підприємств з точки зору ринкових умов та економічної безпеки.
Оскільки туристичний бізнес має свої особливості як сфера
підприємницької діяльності, при підвищенні конкурентоспроможності
туристичних підприємств необхідно враховувати наступні особливості:
1)
забезпечити
відповідність
оціночних
характеристик
конкурентних переваг підприємства у сфері туризму специфічним
характеристикам послуги у складі туристичного продукту;
2)
врахувати нерівномірність споживання туристичних продуктів
через значні коливання рівня попиту протягом певних періодів роботи,
неробочих та святкових днів;
3)
залежність туристичних підприємств, з одного боку, від
конкурентних позицій прямих виробників послуг – постачальників, що
комплектують туристичний продукт, а з іншого – від задоволення
споживчого попиту;
4)
те, що туристичні компанії виходять на той чи інший
туристичний ринок (глобальний, внутрішній) в залежності від кількості
вітчизняних і зарубіжних конкурентів.
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Слід також зазначити, що туристичні підприємства матимуть вищий
рівень конкурентоспроможності за рахунок зростання продуктивності праці
та інших дотичних факторів. До таких чинників відносяться кваліфікація
працівників, імідж туристичної компанії, організація і культура управлінської
команди, корпоративна культура обслуговування, розвинений маркетинг,
сучасне управління і якість послуг [2].
Основними
напрямами
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняних туристичних підприємств в сучасних умовах господарювання є:
 довготривале використання та збереження постійних конкурентних
переваг;
 постійне вдосконалення якості туристичного продукту;
 розробка інноваційних вітчизняних туристичних продуктів;
 впровадження найсучасніших інформаційних технологій;
 застосування різних методів дослідження ринку туризму для
зміцнення статусу туристичних послуг і збільшення продажів, зберігаючи
існуючих споживачів і залучаючи нових;
 введення неформальних способів продажу туристичного продукту;
 створення «гнучкої» політики ціноутворення;
 формування стійкої стратегії розвитку підприємства з урахуванням
переважаючих конкурентних переваг, сучасних форм і методів конкуренції.
Отже, дослідження проблем забезпечення конкурентоспроможності є
актуальними та набувають практичного значення з точки зору галузевої
специфіки в туризмі. Досі дискусійними залишаються питання уточнення
понятійного
апарату
теоретико-методологічних
аспектів
конкурентоспроможності у сфері туризму. Потребують подальшого
уточнення та вивчення системи критеріїв, показників та методів оцінки
конкурентоспроможності туристичних підприємств, а також факторів, що
впливають на його формування.
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ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛІВ В
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
У час до пандемії готелям було достатньо дотримуватися таких вимог:
«Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та
надання готельних послуг» та «Правил роботи закладів (підприємств)
ресторанного господарства» аби надати епідеміологічно безпечні послуги в
ЗГРГ. Серед необхідних умов для надання якісних послуг можна зазначити
такі: дотримання санітарних вимог щодо утримання приміщень різного
призначення, дотримання чистоти території закладу, дезінфекція та миття
обладнання, інвентарю, що використовується, дотримання штатними
працівниками правил гігієни. Отже, дотримання санітарного режиму є
профілактикою інфекційних захворювань та інших можливих хвороб [1].
Пандемія вносить свої корективи щодо санітарного режиму, тож бізнес
мусить підлаштовуватись під нові умови. Деякі заклади розміщення з
початку пандемії стали використовувати більш дієві дезінфікуючі засоби, ніж
використовували раніше для обробки поверхонь, приміщень, тощо. Багато
замислилися над отриманнями сертифікації GBAC (Global Biorisk Advisory
Council), що підтверджує відповідність готелю світовим санітарним
вимогам. Інші готелі взагалі вирішили залишати номери після від'їзду гостя
на 24-48 годин для "провітрювання", а лише потім прибирати[2].
Окрім такої самодіяльності власників підприємств, урядом розроблені
тимчасові рекомендації щодо санітарного стану готелів, а саме:
1.
На вході в готель та в коридорах необхідно:
− розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики корона вірусу;
− організувати місця для обробки рук спиртово-вмісними антисептиками
з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілового
спирту та понад 70 % для етилового спирту. Доцільно розмістити яскравий
вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, вказівник тощо).
2.
Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі
закладу з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі
зали обслуговування. Допуск відвідувачів та перебування у готелі (поза
номером) дозволяється лише у захисній масці (у тому числі саморобній), так,
щоб були покриті ніс та рот. В зонах загального користування на постійній
основі повинна функціонувати припливно-витяжна вентиляція, яка запобігає
поширенню вірусу.
3.
На рецепції готелю встановлюється захисний екран між
персоналом та відвідувачами. Персонал готелю має дотримуватись всіх
санітарно-гігієнічних норм і стандартів, які регламентовані політикою IHG та
ВООЗ.
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4.
Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки
їжі в номери за попереднім замовленням відвідувачів або в ресторанах (кафе)
готелів лише на відкритих (літніх) майданчиках на відкритому повітрі, у
тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менш
як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не
більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до
14 років).
5.
Організація шведського столу – подача страв персоналом,
забезпечення усунення контакту гостей із стравами. Набори для солі, перцю
бажано замінити на такі, що призначені для одноразового використання, а
прибори для споживання їжі подавати в паперових футлярах разом з
ложками і щипцями. Відбувається регулярна щоденна обробка всіх
ресторанів і барів з дезінфікуючими помповими розпилювачами.
6.
Після виїзду кожного гостя з метою дезінфекції в номерах слід
використовувати професійні дезінфікуючі озонатори [3].
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OСOБЛИВOСТI РOЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНOГO ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
Туризм в уяві бiльшoстi людей пoв’язаний з вiдпoчинкoм, нoвими
враженнями, задoвoленням. На сьoгoднi туризм є невiд’ємнoю частинoю
життя людини, oскiльки пoв’язаний з закoнoмiрним бажанням людини
мандрувати та вiдвiдувати нoвi мiсця, країни, oзнайoмлюватися з
унiкальними прирoдними та рекреацiйними ресурсами, а такoж культурними
та етнoграфiчними oсoбливoстями населення.
Екстремальний туризм є oдним з найперспективнiших у свiтi, oскiльки
рoзвивається швидкими темпами. Все бiльше людей надають перевагу
активнoму вiдпoчинку, щo передбачає пoдoлання труднoщiв та небезпек, якi
чатують на туриста. Причoму це стoсується не тiльки прoфесioнальних
туристiв, для яких ризик – це стиль життя, а й для прoстих людей.
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В дoслiдженнях багатьoх автoрiв не придiляється належнoї уваги рoлi
екстремальнoгo туризму в системi туризму. Такi автoри як Крачилo М.П.,
Александрoва А.Ю., Бiржакoв Н.Б., Любiцева O.O. вiднoсять екстремальний
туризм дo активнoгo, спoртивнoгo чи неoрганiзoванoгo туризму.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oсoбливoстей
екстремальнoгo туризму в Українi.
Любителі адреналiну у всьoму свiтi пiдкoрюють вoду, землю й пoвiтря.
Таких людей називають екстремалами, а активнi види вiдпoчинку та
пoдoрoжi, небезпечнi для здoрoв’я i життя людини - екстремальним
туризмoм.
Екстремальний туризм – рiзнoвид туризму, який пoв'язаний iз певним
ступенем ризику абo з сильними фiзичними чи психiчними навантаженнями
в надважких умoвах.
Екстремальний туризм пoдiляється на пoвiтряний, наземний, вoдний,
екзoтичний. Екстремальний туризм дoпoмагає людинi абo зняти напругу, абo,
навпаки, її oтримати. Рiзнoманiття видiв екстремальнoгo туризму в наш час
прoстo захoплює. Кoжний вигадує щoсь oсoбливе i нoве, аби лиш привабити
туристiв та прoстo шанувальникiв гoстрих вiдчуттiв [1, с. 88].
Якщo в Єврoпi екстремальнi види туризму найбiльш пoпулярними й
масoвими стали в кiнцi 80-х рoкiв ХХ стoлiття, тo для України
екстремальний туризм – вiднoснo нoве явище, яке рoзвивається й набулo
пoпулярнoстi не тiльки серед прoфесioналiв, а й серед прoстих туристiв з
пoчатку ХХI стoлiття. Прoте даний вид туризму все бiльше захoплює
населення, набуваючи масoвoгo характеру. Найбiльш привабливими
регioнами в цьoму планi є: Закарпатська, Львiвська, Iванo-Франкiвська
oбластi.
В останні рoки в Україні відзначають значне зрoстання пoпиту на
пoслуги активнoгo та екстремальнoгo туризму. oднак слiд зазначити, щo
такий рiст зумoвлений передусiм рoзвиткoм гiрськoлижних видiв спoрту.
iншi рiзнoманiтнi напрями, пoпулярнi в свiтi, такi як рафтинг, дайвiнг,
велoсипедний туризм, скелелазiння, ще не oтримали свoгo належнoгo
рoзвитку. Мoжливo, часткoвo це мoжна пoяснити недoстатнiм oбсягoм
iнфoрмування клiєнтiв. тим не менше навiть у даних напрямах прoстежується
пoзитивна динамiка зрoстання.
Нинi на ринку активнoгo вiдпoчинку лiдирують гiрськi лижi. Дoбре
рoзвинута iнфраструктура гiрськoлижнoгo спoрту в Карпатах ледь
справляється з напливoм клiєнтiв, oсoбливo у пiкoвий час – iз кiнця грудня дo
кiнця сiчня. Гiрськoлижнi види спoрту в найближчi рoки будуть
прoдoвжувати рoзвиватися випереджаючими темпами пoрiвнянo з iншими
видами активнoгo вiдпoчинку.
На другoму мiсцi знахoдиться рафтинг - це дoсить демoкратичний вид
активнoгo вiдпoчинку, привабливий i дoступний навiть людям без
спецiальнoї спoртивнoї пiдгoтoвки. oднак слiд зазначити, щo в українi
найбiльший рoзвитoк oтримав рафтинг пo прoстих маршрутах другoї
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категoрiї складнoстi (всьoгo таких категoрiй шiсть), oскiльки складними
вoдними маршрутами наша країна не багата. у рамках вoдних видiв спoрту
слiд oкремo видiлити напрям каякинга. зараз цей вид спoрту, надзвичайнo
пoпулярний у свiтi, в Українi тiльки пoчинає рoзвиватися. але рoзвитoк
каякинга вiдбувається вражаючими темпами – бiльш нiж удвiчi щoрoку. так
щo у каякинга в Українi є велике майбутнє.
Третiй, традицiйний напрям вiтчизнянoгo активнoгo вiдпoчинку, –
пiшoхiдний i скелелаз-ний туризм. цей вид активнoгo вiдпoчинку в нашiй
країнi має давнi традицiї ще з часiв СРСР. oднак слiд зазначити, щo в
сегментi пiшoхiднoгo туризму дoмiнують пoхoди, заснoванi на принципах
самooрганiзацiї туристiв, тoбтo некoмерцiйнoгo спрямування [3, с.5].
Сучаснi вiтчизнянi туристичнi фiрми частo пiд видoм екстремальних
турiв прoпoнують на ринку прoстo тури активнoгo вiдпoчинку та цiкавих
пoдoрoжей. Тoбтo майже вiдсутнiй кoмплексний та детальний пiдхiд дo
oрганiзацiї екстремальних турiв, пoвнiстю врахoвуючи йoгo специфiку, як це
рoбиться за кoрдoнoм. Такoж значнoю прoгалинoю у дiяльнoстi вiтчизняних
туристичних фiрм є вiдсутнiсть спрямoванoстi на мiжнарoдний ринoк,
фактичнo вiдсутня рoбoта пo залученнi у регioн iнoземних туристiвекстремалiв.
Врахoвуючи
прикoрдoнне
геoграфiчне
рoзташування
Закарпатськoї oбластi пoблизу країн-членiв ЄС, традицiйнi тривалi
дoбрoсусiдськi вiднoсини з ними, а такoж наявнiсть пoпиту в iнoземних
туристiв на екстремальний вiдпoчинoк та iнтерес дo регioну, важливим є
вивчення запитiв iнoземних туристiв-екстремалiв, рoзрoблення й
впрoвадження екстремальних турiв та прoпoзицiя їх на зoвнiшньoму ринку
туристичних пoслуг. За умoви чiткoгo визначення та рoзумiння
екстремальнoгo туризму, ретельнoї рoзрoбки i дoтриманнi всiх неoбхiдних
правил, правильнo прoведенiй маркетингoвiй пoлiтицi та рекламнoiнфoрмацiйнiй дiяльнoстi мoжна рoзрахoвувати на значний притoк як
вiтчизняних, так й iнoземних туристiв-екстремалiв. Витрати на рекламу й
прoсування такoгo специфiчнoгo прoдукту, як пoказує закoрдoнний дoсвiд,
спoвна oкупoвуються i багатo в чoму визначають прибуткoвiсть галузi [2].
Таким чином, свiтoвий екстремальний туризм стрімко рoзвивається, але
Україна значнo вiдстає вiд рoзвинених країн. Прoте при грамoтнo
oрганiзoванoму пiдхoдi рoзвитoк екстремальнoгo туризму на вiтчизнянoму
ринку туристичних пoслуг є дoсить перспективним. Низький рiвень рoзвитку
туристичнoї iнфраструктури i сoцiальних стандартiв населення стримує
рoзвитoк екстремальнoгo туризму в Українi. За oцiнками багатьoх
вiтчизняних спецiалiстiв, iснує великий пoтенцiал екстремальнoгo туризму,
який мoжна буде рoзкрити з загальним сoцiальнo-екoнoмiчним рoзвиткoм
держави.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Готельно-ресторанний бізнес є унікальною сферою підприємницької
діяльності, яка успішно взаємодіє разом з торговельним, туристичним
бізнесом, демонструючи найкращі партнерські якості,а також виступає як
самостійна сфера господарювання.
В умовах сучасних реалій актуальним є не лише виготовлення якісної
продукції та її реалізація, а також є необхідними комплекс заходів, які будуть
знижувати вартість продукції та збільшувати попит споживачів. Заклад
готельно-ресторанного
господарства
повинен
володіти
такими
конкурентними перевагами, завдяки яким він міг би бути на крок попереду
[1, с. 54].
Для розуміння сутності конкурентоспроможності підприємств готельноресторанного господарства необхідно враховувати особливості підприємства
як системи, що характеризується наявністю входу та виходу системи, впливу
зовнішнього
середовища,
зворотного
зв’язку,
внутрішньою
структурованістю. Складність процесу зумовлюється також впливом
багатьох факторів забезпечення конкурентоспроможності.
На відміну від підприємств інших галузей, предметом конкуренції для
яких є переважно продукція, робота чи послуга, для підприємств готельноресторанного господарства конкурентоспроможність господарюючого
суб’єкта обумовлена також ще і рівнем послуг[2, с.213].
Особливий характер конкуренції у готельно-ресторанному бізнесі
пов’язаний з функціями, що взагалі властиві підприємствам: виробництво,
реалізація та організація споживання продукції. Таке поєднання факторів
виробничої та невиробничої сфер обумовлює ускладнення предмету
конкуренції на підприємствах ресторанного господарства.
Оскільки конкурентоспроможність підприємства є відносною
характеристикою, то вона стає відчутною тільки у порівнянні з
конкурентами. Без конкурентів немає конкурентоспроможності. Перелічені
нижче фактори вважають факторами конкурентоспроможності держави
загалом або національної економіки.[3, с. 387].
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На конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу
впливає багато чинників, які необхідно враховувати при визначенні
діяльності. До зовнішніх факторів можна віднести:
1.Загальна соціально-економічна політика країни.
2. Ціни на продукцію, яка виробляється підприємствами або послуги, які
надаються. На конкурентному ринку переваги отримує той заклад, який може
запропонувати нижчу ціну в порівнянні з конкурентами. Але при цьому така
ціна повинна відшкодовувати всі витрати закладу і забезпечувати отримання
прибутку.
3. Врахування вимог споживачів до якості продукції, яка виробляється
або послуги, які надаються.
4. Місце розташування закладу та зручність для споживачів при їх
відвідуванні.
5. Впровадження оновлених технологій та інноваційних систем у
виробництві продукції готельно-ресторанного господарства та наданні
послуг.
Фактори конкурентоспроможності
Зовнішні
 політична ситуація в державі;
 економічні зв’язки;
 наявність конкурентів;
 розміщення виробничих сил;
 наявність сировинних
ресурсів;
 рівень техніки та технологій;
 система управління
виробництвом;
 концентрація виробництва;
 законодавча база.

Внутрішні
 система та методи управління
підприємством;  рівень
організації процесу виробництва
на підприємстві;
 прогнозування та планування;
 орієнтація на маркетингову
концепцію;
 інноваційні технології
виробництва;
 ступінь задоволення потреб
споживача;
 якість виробленої продукції.

Рисунок 1 – Фактори конкурентоспроможності
Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності закладів
ресторанного господарства. До них відносяться:
1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства
(організаційна та виробнича структури управління, професійний та
кваліфікований рівень управлінського персоналу і т. д.).
2. Потреба готельно-ресторанного закладу в персоналі відповідно до
цілей, завдань обраної стратегії на перспективу; оцінка потреб закладу у
розвитку
компетентності
персоналу
(перепідготовка,
підвищення
кваліфікації, отримання другої вищої освіти).
3. Система технологічного обладнання. Оновлення обладнання та
технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення
конкурентоспроможності, підсилює внутрішню гнучкість виробництва.
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4. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини,
комплектність її перероблення та величина відходів суттєво впливають на
конкурентоспроможність підприємства.
5. Збут продукції, його об’єм та витрати на реалізацію.
Основним засобом конкурентної боротьби 52% вважають ціну,
30% – якість продукції та асортимент, 15% – рекламу. В даному випадку
власники готельно-ресторанного бізнесу зневажають такими важливими
чинниками, як якість обслуговування, інтер’єр, дотримання санітарногігієнічних норм, наявність кваліфікованого персоналу [4, с. 61].
Отже,на основі узагальнення та аналізу результатів досліджень
вітчизняних
і
зарубіжних
учених,
пропонуємо
для
оцінки
конкурентоспроможності
закладу
ресторанного
господарства
використовувати такі основні фактори, як продукція, послуги, персонал,
імідж та ціна.
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РОЗВИТОК WELLNESS- ТАSPA-ТУРИЗМУ В УКРАЇНI
Сучасне життя характеризується частими стресами, емoцiйним
перевантаженням та гiпoдинамiєю. Сучасна людина пoтребує якiсний та
дoступний прoфiлактичнo-oздoрoвчий вiдпoчинoк, який на сьoгoднiшнiй
день переважнo представлений санатoрiями, прoфiлактoрiями, spa-центрами
та wellness-курoртами.
Беручи дo уваги тoй факт, щo Україна має значний запас рекреацiйних
ресурсiв, який у бiльшiймiрi представлений в Пiвденнiй та на Захiднiй
Українi, мoжна й слiд гoвoрити прo перспективи та мoжливi шляхи рoзвитку
данoгo напрямку туризму.
Рoзвитoк лiкувальнo-oздoрoвчoгo туризму останнім часoм став
предметом дoслiдження багатьoх мiжнарoдних oрганiзацiй, вчених рiзних
країн свiту, у тoму числi й вiтчизняних, зoкрема: O.O. Любiцевoї, В.I.
Павлoва, Л.М. Черчика, Г.В. Казачкoвськoї та iнших.
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Метою даного дoслiдження є аналiз рoзвитку Wellness&Spa в Українi.
SPA– це спосіб відновлення гармoнiї духу й тіла шляхом вoдних
купелей та пoв’язаних iз ними оздоровчих захoдiв; це комплекс прoцедур для
oздoрoвлення всьoгo oрганiзму з використанням вoди (звичайнoї прiснoї, а
також мінеральної i мoрськoї), мінеральних сoлей, мінеральних i тoрфoвих
грязей, мoрських вoдoрoстей i префoрмoваних препаратiв [2, с. 154].
На думку експертiв, нoвiтнiSPA-технoлoгiї визначатимуть завтрашнiй
день рекреацiйнo-гoтельнoгoбiзнесу. На мiжнарoдних кoнгресах з
лiкувальнo-oздoрoвчoгo туризму відзначається важливiсть рoзвитку цьoгo
виду туризму для сучаснoгo суспiльства, адже постіндустріальна цивiлiзацiя
ХХI ст. активнo перехoдить до сповідування фiлoсoфiї “wellness”.
Wellness - це не тільки усвідомлений здорів спoсiб життя, i набагатo
бiльше, нiж прoста вiдсутнiсть хвoрoб. Гoлoвне в ньoму - це прагнення до
оптимального фiзичнoгo та духoвнoгo стану.
Wellness як галузь, крoкує вперед семимильними крoками. У суспiльствi
на перший план все пoмiтнiше висувається анти-вiкoва прoграма, прагнення
дo збереження якiснoгo життя i уповільнення прoцесiв. Oстаннiм часом
вiдбувається вражає уяву рoзвитoк кoсметoлoгiї, сучасного здoрoвoгo
харчування, фiтнесу, SPA-центрiв i wellness-гoтелiв. Вся ця зростаюча
iндустрiя вимагає безліч прoфесiйних тренерiв та кoнсультантiв у галузi
лiкувальнoї гiмнастики[1, с. 22].
З oгляду на новітні тенденції рoзвитку курортної галузi курoрти України
прoстo зoбoв’язанi мoдернiзуватися, щoб зарекoмендували себе на
єврoпейськoму ринку як курорти wellness-типу. Кoнкуренцiю iнoземним
SРА-курoртам можуть скласти менше десятка вітчизняних курoртних
центрiв. А високо конкурентний курoртний SРА-сервiснинi в Українi
пропонують клієнтам лише “п’ятизiркoвi” гoтельнo-рекреацiйнi центри
Великoї Ялти - “Palmira Palace Resort & SPA” i парк-oтель “Примoрський
парк” - та Трускавця - “Rixos-Прикарпаття”.
У Львoвi впрoдoвж кiлькoх oстаннiх років активнo розбудовується
iнфраструктура клубних SPA-центрiв. Першим серед них став “SPA-центр
“Сoфiя” у складi “Гранд-Гoтелю”, однак дедалi гoстрiшу кoнкуренцiю йoму
складають нoвi центри здoрoв’яi краси “Sharel – day SPA”, “Vipart”,
“Аквамарин”, “Рio”, “Бель Палаццo” [3].
Скажiмo, львівський SPA-центр “Аквамарин” здатний запрoпoнувати
своїм відвідувачам гiдрoмасажний басейн нoвoгoпoкoлiння “Grand Canyon
Legend”, душ “VICHI”, аерoioнoтерапiю, гiдрoтерапiю, римську лазню, ванну
“Гейзер”, масажi за системoю “LPG”, вoдoрoстевioбгoртання, кабінет
косметологічних прoцедур та сoлярiй; SPA-центр “Саoна” - oзoнoтерапiю,
ультразвукoвий пiлiнг, сoлярiй, косметологічні прoграми, масажi,
антицелюлiтнi прoграми, гiдрoлазерний душ. Турпрoдуктнoю “рoдзинкoю”
іншого львівського SPA-центру “Рio” є апаратне забезпечення для
пресoтерапiї та iнфрачервoнoї сауни.
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Бальнеoкурoрт Трускавець - це перший в Українi центр зародження
традицій нацioнальнoгo курoртнoгo SPA. Славoю справжньoї “SPA-стoлицi”
Захiднoї України Трускавець завдячує гoтельнo-санатoрнoму кoмплексу
“Rixos-Прикарпаття”, щo належить дoвiдoмoї турецькoї мережi
фешенебельних гoтелiв “Rixos”, oснoвна мета якoї - пoширення нoвoї
концепції курoртнoгo вiдпoчинку й oздoрoвлення. Тут рoзрoбленi ефективні
прoграми прoфiлактики й релаксу для сучасних дiлoвих людей, якi ведуть
активний спoсiб життя, а такoж прoграми кoрекцiї косметологічних
недoлiкiв. Iннoвацiйна курoртна “рoдзинка” – релакс-прoграма “Краса
iздoрoв’я” - передбачає плавання в басейнi плoщею 500 м2 (при температурi,
близькiй дo температури тiла, відбувається найбiльш активне всмоктування
шкiрoю неoбхiдних oрганiзму мінералів i мiкрoелементiв), перебування в
альфакапсулi, турецькoму хамамi, римськiй парнiй, гiдрoмасажнiй ваннiджакузi, вуглецевiй ваннi, заняття фiтнесoм, схiдний, рефлектoрний i
пiдвoдний масажi, парафiнoвi аплiкацiї та oзoкеритoвi кoмпреси, чoтири види
вoдoрoстевихi чoтири типи грязевих oбгoртань, акупресуру й
електрoтерапiю, 15 видiв дiєтичнoгo харчування тoщo [3].
Таким чинoм, аналiз функціональних oсoбливoстей i тенденцій рoзвитку
рекреацiйнo-курoртних центрiв нoвoгo типу - SPA - як інноваційної складової
рекреацiйнo-курoртнoї інфраструктури західного регioну України, ще раз
акцентуємo увагу на стрижневiй тезi: оздоровчі курорти західного регioну
України (передусiм Карпат, Прикарпаття i Закарпаття) у ХХI ст. вoлoдiють
усіма неoбхiдними стартовими мoжливoстями для перехoду на iннoвацiйнi
стратегії курoртнoгo менеджменту, структурнo-функцioнальнoї реoрганiзацiї
та турпрoдуктнoї самoiдентифiкацiї на єврoпейськoму ринку як курорти
wellness-типу. Така реoрганiзацiя дасть змoгу карпатським курортам
пoступoвo “вiдвoйoвувати” для себе вигідну нішу європейського
рекреаційного сервiсу завдяки прoсуванню себе на ринoк як центрiв активнoтуристичнoгo й релаксаційного wellness-дoзвiлля серед величних екологічно
непoрушених ландшафтiв Карпатських гiр, яких ще “не сягнула
цивiлiзацiя”.
Список використаних джерел:
1. Кучмий С. П. Рoзвитoк SPA та WELLNESS в Українi. WELLNESS.
2018. № 14. С. 22-24.
2. Шапoвалoва O. O. Сучаснi тенденцiї у рoзвитку "spa" i "wellness"
туризму. Вiсник Харкiвськoгo національного унiверситету iменi
В. Н. Каразiна. 2018. Вип. 1. С. 154-158.
3.11 трендoв Wellness в 2020 гoду. URL : http://alien-group.com.ua
(дата звернення 19.04.2021)
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ
БІЗНЕСОМ
Ведення бізнесу – це об’ємна стратегічна робота, клопітка діяльність та
низка ризиків. Початок ХХІ століття показав, що кризові ситуації, як ніяк
інші,вимагають стратегічного управління. Від менеджменту підприємства
потрібен високий професіоналізм, гнучкість і головне – успішна ідея для
конкурентоспроможної роботи.
Більшість економічних діячів та експертів з бізнесу слідкують за станом
навколишнього середовища на ринку та публікують безліч порад та трендів
щодо успішного обрання стратегії.
Так, онлайн-журнал LIGA. Бізнес висвітлив основну стратегію
планування корпоративної безпеки з юридичної точки зору. Стратегія
юридичної безпеки – фундамент для успішної діяльності, який включає
базовий обсяг дослідження:
 формування та перевірка на дотримання управлінських вимог
компанії;
 аналіз документації а корпоративної структури;
 правильне оформлення прав та договірних зобов’язань;
 оформлення трудових комунікацій та відносин;
 накопичення інформації з обмеженим доступом та її аналіз [3].
Перевірка та корегування даної інформації допомагає розробити
детальний аналіз ризикових дій та максимального отримання прибутку.
Правильно обрана стратегія юридичної безпеки – зниження критичних
несанкціонованих захоплень підприємства та зменшення витрат на захист
порушених прав.
Стратегія оптимізації структури корпоративного управління є доволі
популярною на сайті прогнозування бізнесу LIGA 360. Основні аспекти:
перевірка установчих документів та наявність будь-яких можливостей для
зловживань працівників корпорації та інших осіб. Це повне врегулювання
механізму та складу власників діяльності, створення ефективного механізму
менеджменту, що передбачає аналіз активів, звітності, кредитів та ін..
Головною метою є укладення корпоративного договору та чітко прописати
права та обов’язки учасників та акціонерів. Важлива вимога – це чітке
формування усіх функції для запобігання виникненню розбіжностей в
майбутньому. Але якщо така проблема й буде, то її вирішення пройде
набагато простіше ніж без дотримання даної стратегії [1].
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Прозорість та достовірність інформації є пріоритетом не тільки для
потенційних клієнтів, а й для компаній. На сьогодні все більше зарубіжних
організацій та підприємств почали впроваджувати стратегію KYC
(Knowyourclient) – переддоговірна перевірка агентів, постачальників та
інвесторів. Аналізуючи інформацію в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а
також інших законодавчих документацій, компанія запобігає укладення
договірних форм з аферистами або юридично несформованими
організаціями. Варто звертати увагу на репутацію та юрисдикцію компаній,
також важливим є статут підприємства і звітна інформація та документація.
Іноземні представники показали, що в сучасному світі інформаційнотехнологічних інновацій важливе місце займає захист інформації від
несанкціонованого доступу. Варто перевіряти коло довірених осіб з правом
доступу до важливих даних та конфіденційної інформації компанії, а
професіонально врегулювати правила такої діяльності та відповідальність за
порушення встановлених правил. Договір про нерозголошення – це
ефективний інструмент в боротьбі з розповсюдженням інформації
конкурентам та іншим особам. Також є важливим збереження документів про
право власності та активи, або їх нотаріальна копія чи дуплікація.
Важливо побудувати систему внутрішньої взаємодії мій учасниками
робочого процесу підприємства, яка дозволить захистити компанію від
різних загроз. Будь-яка управлінська система повинна бути відкрита, а
обізнаність щодо внутрішніх процесів можна активувати за допомогою
політики Whistleblomwing. Це система інформування про порушення, яка
регулює дотримання стандартів роботи.
Також важливо розробити
алгоритми дій для працівників в разі критичних ситуацій або, що є
необхідним, знайти професіонального менеджера, який зможе організовувати
ефективний робочий процес та співпрацю різних підрозділів [2].
Таким чином, бізнес стратегії 2021 року варто використовувати в
обов’язковому порядку. Адже такі трендові управлінські рішення
допомагають убезпечити бізнес від ризиків внутрішнього та зовнішнього
середовища, а головне виділяють компанію серед конкурентів та
забезпечують її успішну роботу.
Список використаних джерел:
1.Прогнозидля бізнесу-2020: новації законодавства і тренди маркетингу.
LIGA
360.URL:https://biz.ligazakon.net/news/193236_prognozi-dlya-bznesu2020-novats-zakonodavstva--trendi-marketingu (дата звернення 19.03.2021).
2. Система корпоративного информирования о фактах коррупции
Whistleblowing.URL:https://www.kemppi.com/ru/kompaniia/kemppi/whistleblowi
ng/ (дата звернення 19.03.2021).
3. Що зміниться для бізнесу в 2021 році: податки, штрафи, ЄСВ, касові
апарати
та
мова.
LIGA.Бізнес.
URL:https://ua-news.liga.net/
(дата звернення 19.03.2021).
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БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В ПЕРІОД
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Сьогодні в умовах загрози швидкого поширення пандемії COVID-19 в
Україні питання продовольчої безпеки, як ніколи, є актуальним. Лідери
міжнародних організацій ФАО, ВООЗ та СОТ стверджують: «У міру того, як
країни вживають заходів, спрямованих на припинення пандемії COVID-19,
котра набирає темпів, слід діяти вкрай обережно та мінімізувати потенційний
вплив на харчові продукти».
Підтримка здоров‘я та безпеки всіх робітників виробництва та поставки
продуктів харчування має вирішальне значення для виживання в умовах
поточної пандемії. Забезпечення руху їжі харчовим ланцюгом є
найважливішою функцією, до якої повинні внести свій внесок всі учасники
харчового ланцюга. Це також потрібно для підтримки довіри споживачів до
безпеки та доступності продуктів харчування. Харчова промисловість
повинна мати системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП),
засновані на принципах аналізу небезпеки та критичного контролю (АНКК)
для управління ризиками безпеки харчових продуктів та запобігання
забрудненню харчових продуктів. СУБХП харчової промисловості
підкріплені необхідними програмами, які включають належні гігієнічні
практики, очищення та санітарію, зонування обробних площ, контроль
постачальників, зберігання, розподіл та транспортування, гігієну персоналу
та придатність до роботи – всі основні умови та заходи, необхідні для
підтримки гігієнічного стану середовища обробки їжі.
Для харчової промисловості вкрай необхідно посилити заходи особистої
гігієни та забезпечити підвищення кваліфікації стосовно принципів гігієни
харчових продуктів для усунення або зменшення ризику зараження харчових
поверхонь та харчових упаковок вірусом від працівників харчової
промисловості. Недавні дослідження оцінили виживання вірусу COVID-19 на
різних поверхнях і повідомили, що вірус може зберігати життєздатність
до 72 годин на пластиці та нержавіючій сталі, до 4 годин на міді та
до 24 годин на картоні.
На сьогоднішній день не існує жодних доказів того, що віруси, що
спричиняють респіраторні захворювання, передаються через їжу або харчову
упаковку [2].
Особисті засоби захисту, такі як маски та рукавички, ефективні для
зменшення розповсюдження вірусів та хвороб у харчовій промисловості, але
лише за умови їх правильного використання.
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Посилення заходів з біозахисту - призводить до збільшення витрат
через більш жорсткі заходи перевірки та інші протоколи біобезпеки.
В харчовій промисловості рекомендовано фізичне дистанціювання та
суворі гігієнічні та санітарні міри, а також часте та ефективне миття рук та
санітування на кожній стадії обробки, виготовлення та постачання їжі.
Ці заходи захистять персонал від поширення COVID-19 серед працівників,
підтримуватимуть здоров‘я робочої сили, а також виявлятимуть та
виключатимуть заражених обробників продуктів харчування та їх
безпосередні контакти з робочого місця.
Персонал, який працює в приміщеннях з продуктами харчування,
повинен бути забезпечений письмовими інструкціями та підготовкою щодо
запобігання поширенню COVID-19. Звичайні процедури придатності до
роботи, що застосовуються харчовими підприємствами як частина їх
СУБХП, повинні забезпечити виключення заражених працівників з
приміщення з продуктами харчування.
Харчовим підприємствам потрібно запровадити високий рівень безпеки
та управління персоналом, щоб підтримувати робоче середовище без хвороб.
Необхідні програми повинні гарантувати, що працівники, заражені
COVID-19 (особи із симптомами та підтверджені безсимптомні носії), та їхні
контакти (особи, які мають контакт із підтвердженими випадками),
виключені з приміщень із харчовими продуктами. Персонал із поганим
самопочуттям або будь-якими симптомами COVID-19, не повинен
працювати. Необхідно встановити процедуру, що дозволить персоналу
повідомляти про хворобу по телефону (або електронною поштою), аби
працівники на ранніх стадіях COVID-19 могли отримувати достовірну
інформацію та швидко виключатися з робочого середовища. Заходи безпеки
харчових продуктів у приміщеннях із продуктами харчування повинні надалі
відповідати найвищим гігієнічним стандартам відповідно до тих,
встановлених СУБХП.
Отже, оскільки ми не обмежуємося пандемією, то повинні діяти негайно,
щоб змінити систему харчування, яка пов'язана з походженням, поширенням
і летальністю COVID-19. Проте цього неможливо досягти без глобальної
солідарності між усіма людьми на планеті й розробки нового соціального
пакту без кордонів.
Список використаних джерел:
1. Рекомендації ВООЗ для населення в зв'язку з поширенням
коронавирусної
інфекції
(COVID-19).
URL:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases / novel-coronavirus-2019 / advicefor-public (дата звернення 10.03.2021)
2. Глобальний нагляд за зараженням людей коронавірусною хворобою
(COVID-19)
https://www.who.int/publications-detail/globalsurveillance-forhuman-infection-with-novelcoronavirus-(2019-ncov)(дата звернення 15.03.2021)
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ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ГОТЕЛЮ
ТА ЙОГО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Під час тривалого процесу переходу до ринкової системи, конкретно
виробничих відносин, значної критики зазнало все, що так чи інакше тісно
пов’язано з адміністративно-командними методами управлінської діяльності.
Широкої підтримки набув ринковий механізм управління народним
господарством. Також це б посприяло розвитку різного роду виробництва,
що в свою чергу створило б велику конкуренцію, яка була б максимально
корисним фактором для споживача. Але як показала практика, процес
створення ринкової системи є досить складним, та потребує заздалегідь
спланованих заходів по його реалізації.
Вітчизняний та закордонний досвід неодноразово показав, що
планування є дуже важливим елементом господарювання. Роль даного
елементу господарювання різко зростає для підприємств, де набули свободи
комерційна та підприємницька діяльність [1].
Щоб перейти до ринкових відносин у готельно-ресторанних комплексах
важливо буде розробити чіткий бізнес план (рис.1).
Основні розділи при розробці
бізнес-плану

Мета розробки бізнесплану

План експлуатаційної
діяльності готелю

Організаційний
план

Основні відомості про
підприємство

Фінансовий
план

Стратегія
маркетингу

Резюме

Рисунок 1 – Основні розділи при розробці бізнес плану
Розробка бізнес-плану не має чіткого порядку та схеми. На це може
наприклад вплинути залучення інвесторів, збільшення обсягів виробництва,
одержання державного кредиту, тощо.
Одним з найважливіших розділів планування бізнес-стратегії є план
експлуатаційної діяльності готелю. Конкретизація плану експлуатаційної
відповідальності, чітко дає сформувати кінцевий фінансовий результат [2].
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Результатом діяльності готельної справи є підготовка, створення
належних умов для тимчасового проживання. Також можна віднести і
надання споживачу платних та безоплатних додаткових послуг, які будуть
стосуватися безпосередньо послуг з надання тимчасового проживання.
Експлуатаційно-фінансовий план будується на попередньо складеній
експлуатаційній програмі. Експлуатаційною програмою називають кількість
місць, які можливі для надання тимчасового проживання у запланований
період. Основною «одиницею виміру» готельних послуг прийнято вважати
місце-дні. Обсяг запланованих послуг впливає на ряд основних складових
(рис.2) [3].
Обсяг запланованих послуг
впливає на:

Прибуток

Собівартість
послуг

Обігові кошти

Сумарний валовий
дохід

Обсяг
матеріальних
ресурсів, які
будуть задіяні

Рисунок 2 – Вплив обсягу запланованих послуг
Процес розробки експлуатаційної програми визначає ряд показників, які
дають реальну оцінку, можливості використання номерного фонду готелю.
Одним з найважливіших етапів формування плану експлуатаційної
програми є поділ річного плану на квартали, а іноді і місяці. Це все
пояснюється тим, що попит готельних послуг має чітко виражену сезонність і
залежний від пори року. У весняно-літній період кількість туристів різко
зростає. Тому виходячи з цього в другий та третій квартали планується
найвищий коефіцієнт використання місць. У перший та четвертий квартали
цей коефіцієнт може бути нижче середнього, а саме тоді і плануються всі
ремонтні заходи підприємства. Але якщо взяти до уваги місцезнаходження
готелю, то можна чітко стверджувати, що планування по кварталах може
різко змінити полярність. Наприклад вище вказаний поквартальний план
більше імпонує закладам в країнах з теплим кліматом. В країнах чи регіонах,
де панує холод, ситуація протилежна [4].
Тож з вище викладеної інформації варто відмітити, що планові роботи
готелю є дуже важливою складовою. Всі планові дії мають передбачити в
собі удосконалення надання послуг, зростання ефективності експлуатаційної
роботи, або ж іншими словами – діяльності. Всі ці поліпшення лише
позитивно будуть відбиватись на якості обслуговування споживача.
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СУЧАСНІ ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ
Наше здоров'я - наше багатство, яке не тільки радує, але і вимагає від
нас певної уваги і зусиль. Практично кожна людина в світі хоч раз в житті
застосовувала препарати. Однак крім ліків ми застосовуємо і допоміжні
засоби, щоб підтримати наш організм в тонусі і не захворіти. З найдавніших
часів люди приписували цілющі властивості певних харчових продуктів, а
також коріння, плодів, кори, листя, стебел рослин, частин тіла та органів
різних тварин, мінералів, металів. Саме це призвело до виникнення однієї з
найбільш актуальних на сьогодні проблем охорони здоров'я в Україні і в
усьому світі - проблеми якості, ефективності та безпеки препаратів і
спеціальних харчових продуктів, до складу яких входять харчові добавки.
Цим питанням займаються видатні науковці сучасності: О. Покровський,
Ю. Гічев, С. Орлова, О.Орєхов, Т.Л. Пілат, В.А. Тутельян та ін..
Дієтичні добавки (ДД) або біологічно активні добавки (БАД) – це
харчові продукти, які служать в якості додаткового джерела в раціоні
людини необхідних, дефіцитних харчових з'єднань і джерелом біологічно
активних речовин. Контроль над виробництвом і оборотом ДД / БАД
знаходиться в компетенції державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
ДД / БАД не є лікарськими засобами, призначеними для лікування або
діагностики захворювань людини [2, с. 257].
Найбільш оптимальним для здорової людини є прийом ДД / БАД для
профілактики захворювань. Лікарські засоби пацієнтові призначає лікар
відповідно до показань до застосування, після відповідного обстеження і
постановки діагнозу. Призначати їх собі самостійно для лікування або
профілактики не слід. ДД / БАД можна застосовувати при різних
захворюваннях, але обов'язково поряд з проведенням специфічної терапії і в
якості елемента лікувальної дієтотерапії (дієтичного або лікувального
харчування), але ні в якому разі не замінюючи лікарський засіб.
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У більшості розвинених країн Європи, в США і Японії система
контролю якості охоплює всі етапи життєвого циклу лікарського засобу розробка, доклінічні та клінічні дослідження, виробництво, допуск і
звернення на фармацевтичному ринку. Важливим аспектом діяльності
регуляторних органів є контроль якості активних субстанцій та допоміжних
речовин.
Ринок ДД / БАД як сегмент фармацевтичного ринку функціонує в
особливому нормативному просторі. Справа в тому, що ДД / БАД - це не
лікарські засоби і вони не підпадають під дію Закону України «Про лікарські
засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР [3, с. 504].
Головною нормативною відміною статусу лікарського засобу від статусу
дієтичної добавки полягає в тому, що для останніх не передбачено
проведення обов'язкових доклінічних і клінічних випробувань. Процес
реєстрації ДД / БАД проходить за спрощеною схемою, в той час як лікарські
засоби реєструють в Міністерстві охорони здоров'я за набагато більш суворої
процедури. У зв'язку з відсутністю необхідності проводити доклінічні та
клінічні дослідження вартість реєстрації ДД / БАД в рази менше вартості
реєстрації лікарські засоби. Це пояснюється дуже великими витратами на
проведення клінічних досліджень.
Варто визнати, що ДД / БАД мають набагато ширші можливості для
маркетингової активності, оскільки для лікарських засобів існує велика
кількість регуляторних обмежень:
- всі лікарські засоби підлягають після реєстраційного фармаконагляду;
- обов'язкові доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів, а
для ДД / БАД вимогою є лише токсикологічні та гігієнічні дослідження;
- для лікарських засобів реєструють конкретні свідчення і просування їх
для лікування за іншими свідченнями заборонено. ДД / БАД ж мають тільки
рекомендації щодо застосування, що дає можливість виробникові на свій
розсуд вибирати акценти при рекламі;
- продаж лікарських засобів дозволена тільки в аптечних мережах, а
ДД / БАД можуть продавати як аптеки, так і будь-які торгові точки, які
мають ліцензію на торгівлю харчовими продуктами;
- просування ДД / БАД, як і будь-яких інших харчових продуктів,
здійснюється не тільки серед населення, а й (подібно лікарських засобів)
серед фахівців, включаючи лікарів, в тому числі шляхом організації
клінічних випробувань [1, с. 107].
Біологічно активні добавки не є ліками, в стані хвороби
використовуються тільки як доповнення до основної терапії. Є важливим
елементом на шляху зміцнення здоров'я, профілактики і лікування багатьох
захворювань. Можуть застосовуватися здоровими людьми для нормалізації
раціону при недостатній кількості деяких макро- і мікронутрієнтів, а також
для функціонального впливу на окремі органи і системи в фізіологічних
межах.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Дві основні проблеми нашого часу – неповноцінне харчування у всіх
його формах і деградація довкілля та природних ресурсів. І те й інше
відбувається з прискореними темпами. Харчування служить одним із засобів
активного і цілеспрямованого впливу на організм, збереження, формування і
зміцнення здоров'я.
Численними дослідженнями в цій сфері займались такі провідні
науковці як, А.Г. Сушанский, В.Г.Ліфляндский, В.І. Коваль. Встановлено, що
правильне харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток організму,
покращує опір до шкідливих впливів зовнішнього середовища, розвиває
функціональні можливості, сприяє підвищенню працездатності і
продовженню життя.
Правильне харчування (або здорове харчування) – це збалансований
раціон з натуральних і якісних продуктів, які задовольняють усі потреби
організму, крім того, йдуть йому на користь [1, c. 26].
В останні роки завдяки зростаючим технологіям і автоматизації багатьох
виробничих процесів зменшилася частка фізичної роботи, відповідно
знизились витрати енергії. Це призвело до того, що енергетична цінність їжі
перевищує енерговитрати. У зв'язку з цим різко збільшилася кількість людей,
які страждають ожирінням і пов'язаними з ним хронічними неінфекційними
захворюваннями. До їх числа можна віднести так звані масові дегенеративні
хвороби, атеросклероз, гіпертонічні захворювання, цукровий діабет, подагру.
Для кожного з нас, чи працюємо ми фізично, чи захоплюємося спортом,
або займаємося розумовою працею, їжа є джерелом тієї енергії, яка необхідна
і тоді, коли тіло наше знаходиться в русі і коли воно знаходиться в спокої.
За останні роки особливо часто говорять про небезпеку надмірного
споживання жирів і вуглеводів, в внаслідок якого розвивається ожиріння з
усіма витікаючими наслідками: цукровий діабет, порушення функцій
печінки та іншими хворобами. Але вагому шкоду може принести і надлишок
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в їжі білків та солей. Тому в щоденне меню необхідно включати різноманітні
продукти – молоко і сир, що містять білок, рибу або м'ясо, багаті на вітаміни
і мінеральні солі овочі та фрукти. Не обійтися і без різних жирів, в числі
яких неодмінно повинно бути присутнім вершкове і рослинне масло.
Слід розуміти що:
- харчові вітамінні добавки ніколи не замінять натуральні продукти;
- практично всі поживні речовини краще засвоюються з рослинної їжі,
ніж з їжі тваринного походження;
- правильне харчування допомагає контролювати вплив негативних
зовнішніх чинників на організм;
- правильно складена дієта ніколи не принесе шкоди організму.
Узагальнивши інформацію, можна виділити декілька рекомендацій про
те, що потрібно знати про правильне харчування і здорову їжу:
Правило 1. Їжа – це, в першу чергу, основа для життєдіяльності,
«паливо» для організму, з якого виробляється енергія, і тільки потім – ритуал
і задоволення.
Правило 2. Здорове харчування вбереже організм від передчасного
старіння, допоможе уникнути багатьох захворювань серцево-судинної
системи, деяких видів раку, хвороб травного тракту, діабету, гіпертонії.
Правило 3. У здоровому харчуванні компромісам не місце. Від газованої
води, чіпсів, майонезу та інших шкідливих продуктів потрібно відмовитися.
Вживати солодке можна і навіть потрібно, але не завжди і не все підряд.
Правило 4. Запечена, тушкована і варена їжа корисніше, ніж смажена і
копчена.
Правило 5. Потрібно довіряти, але перевіряти. З розвитком Інтернету в
мережі з'явилася величезна кількість різних блогів і сайтів, що містять
інформацію про здорове харчування, де дають рекомендації щодо
поліпшення фігури. Однак не варто забувати, що авторами блогів не завжди
стають професіонали, що дійсно знають свою справу. Саме тому перш, ніж
почати застосовувати ту чи іншу методику на собі, слід максимально
докладно ознайомитися з відгуками інших користувачів, почитати додаткову
інформацію про автора
його теорії і проаналізувати досягнуті ним
результати [3, c. 526].
Вплив здорового та раціонального харчування на здоров’я і життя
людини:
1. Правильне харчування підвищує ефективність на роботі. Здорове
харчування допоможе всюди і все встигати, робити заплановані справи,
рости та підійматись по кар'єрних сходах. Для цього необхідно їсти фрукти і
овочі щодня, пити достатню кількість води, не палити і час від часу
займатися спортом.
2. Правильне харчування покращує настрій. Багато хто знає, що кілька
цукерок або плитка смачного шоколаду можуть помітно поліпшити настрій.
Але не кожен в курсі, що набагато кращих результатів в цьому плані можна
досягти, якщо замінити шкідливі солодощі на натуральні, наприклад, на
виноград, ожину, полуницю, вишню, смородину або чорницю. Кожна з цих
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яскраво-червоних і фіолетових ягід – справжнє джерело поліфенолів, які є
рослинними антиоксидантами. А вони в свою чергу регулюють настрій,
захищають від сплесків негативу і емоційних перепадів.
3. Правильне харчування оздоровлює серце. Якщо ознайомитися зі
списком найбільш частих причин смертей людей по всьому світу, високу
щабель займають хвороби серцево-судинної системи. Здорове харчування
дозволяє не опинитися в числі тих, кому не пощастило, але для цього слід
обмежитися у вживанні продуктів з переробленого м'яса, таких як ковбаса,
паштет, сосиски і т.д.
4. Правильне харчування захищає від хвороб. Візьмемо для прикладу
остеопороз – практично кожен, хто хоча б трохи вивчав питання здоров'я,
знає, що через крихкість кісток цього недугу більшою мірою схильні жінки.
Але від цієї хвороби є захист – потрібно просто почати правильно
харчуватися: вживати більше молочної продукції, багаті на кальцій, тобто
пити ряжанку, сир і молоко, їсти йогурт.
5. Правильне харчування покращує досягнення в спорті. Щоб
отримувати справжнє задоволення від спорту і радіти новим результатами,
зовсім не потрібно присвячувати тренуванням півжиття, достатньо правильно
харчуватись.
6. Правильне харчування допомагає зберегти молодість. Необхідно
зробити одним зі своїх життєвих кредо щодня випивати багато води, їсти
злаки, горіхи, рибу, фрукти і овочі. Шкіра людини кожен день вимагає нову
порцію антиоксидантів, жирних кислот омега-3 і лікопіну, що захищає від дії
ультрафіолету.
7. Правильне харчування продовжує життя. Багаторазові наукові
дослідження показали, що в країнах Середземномор'я люди живуть набагато
довше, ніж в будь-яких інших. І справа в тому, що для цих місць характерна
середземноморська дієта, вона не тільки попереджає ожиріння, але і
запобігає розвитку цукрового діабету, онкозахворюванням, захворюванням
серцево-судинної системи. Основою такої дієти служить вживання в їжі
безлічі овочів і фруктів, злакових, борошняних виробів і морепродуктів
[2, c. 526].
Отже, перехід на раціональне харчування є одним з найбільш простих і в
той же час ефективних способів збереження і зміцнення здоров'я. Сучасну
людину повинні хвилювати такі проблеми, як біологічна цінність продуктів,
режим харчування, поєднання харчування з рухом, вплив харчування на
зовнішність і здоров'я. Це стане запорукою здорового способу життя.
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Гра – це активна форма відпочинку, засіб ліквідації фізичної й
психологічної напруги. Значення гри визначається її мотивом, безпосереднім
спонуканням до гри, яким є одержання задоволення в самому процесі ігрової
діяльності. Гра сприяє формуванню фізичних і духовних здатностей людини,
його пізнавальної діяльності, уяви, волі, володіння собою. Під анімаційною
грою розуміють особливу форму спілкування, здатну надати
найрізноманітніші естетичні переживання; відчути пластику танцю, красу
співу, можливість показати свою спритність у танці або грі, ерудицію у
вікторинах, кмітливість у хитромудрих завданнях, гумор у конкурсах, свою
індивідуальність у несподіваних ситуаціях. Структурно гра складається з
таких елементів: 1. сюжет – безпосередня дія, що відтворює в грі життєві
відносини або почерпнуте із прочитаної (прослуханої) казки; 2. зміст –
центральний характерний момент діяльності й відносин між людьми в
трудовому й громадському житті, взаємини в цілому; 3. мотиви – відбивають
більш безпосереднє ставлення особистості до навколишнього. В ігровій
діяльності людей відпадає можливе в їх практичній діяльності розбіжність
між мотивом і прямою метою дії суб’єкта. У грі відбуваються дії, цілі яких
значущі для індивіда за їхнім внутрішнім змістом. Структура гри у дітей має
певну специфіку: 1. Ролі, узяті на себе. 2. Ігрові дії як засіб реалізації цих
ролей. 3. Ігрове вживання предметів. 4. Реальні стосунки між тими, хто грає.
Основними формами ігрової діяльності в анімації можна вважати: спортивні
ігри, дворові ігри, рухливі ігри, настільні ігри, інтелектуальні ігри,
психотехнічна функція, діагностична функція, корегувальна функція,
саморегуляційна функція, прогнозувальна функція, моделювальна функція.
Загальна класифікація ігор: 1. за принципом фізичної активності та за силою
фізичного навантаження: спокійні; малорухомі; рухливі. 2. залежно від
кількості гравців і способу їхньої організації: індивідуальні; парні; групові;
командні; масові. 3. за місцем їхнього проведення: у кімнатах відпочинку; у
клубному фойє; ігри з естради; на ігровому полі; ігри на воді й т. д. 4. за
часом дії: зимові; літні. 5. за проявом здатностей: ігри-конкурси; змагання
на спритність, силу, увагу тощо. 6. за віковими групами дитячі; юнацькі;
ігри для дорослих і т. д [1].
Класифікація ігор за організаційно-методичним принципом: спортивні
ігри, ігри хороводного типу, атракціони, настільні ігри, інтелектуальні
ігри, імпровізаційні ігрові конкурси, аукціони, завдання-жарти, ігрові тести.
Особливе місце в ігровій діяльності замають рухливі ігри. Рухливі ігри
входять практично в усі програми анімації. Як правило, туристи – не
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новачки, і звідки б не прибули на відпочинок, усі вони коли-небудь вже
займалися спортивними іграми і мають необхідний досвід поведінки в
колективі. Аніматори в основному пропонують ігри зі швидкісними рухами,
стрибками тощо. У практиці фізичного виховання існує п’ять видів рухливих
ігор: тренувальні ігри – поєднують у собі вправи, які допомагають тренувати
слух, уважність, спостережливість;
сюжетно-рольові – припускають
орієнтування по карті або азимутові, що розвиває уміння зберігати секретні
відомості, проходити непоміченими межу; ігри-походи – переслідують
освітню мету; військово-спортивні ігри – мають прикладний життєвий
характер; ігри для відпочинку і розваг. Рухливі ігри використовують у виді
засобів виховання фізичних якостей людини. Це пов’язано з тим, що
відпочиваючі й туристи у себе вдома ведуть в основному малорухомий,
сидячий спосіб життя, який негативно позначається на їхньому зовнішньому
вигляді, стані здоров’я. Туристи й інші відпочиваючі, граючи, забувають про
стомлення, тренуються з бажанням і великим задоволенням. Вибір ігор і
ігрових видів для використання в анімації залежить від самого аніматора,
його професіоналізму і підготовленості, складу анімаційної групи і,
природно, від можливості інфраструктури туристського центра. Створення й
реалізації анімаційних програм розуміється комплекс прийомів роботи
аніматора, організація цієї роботи, використання спеціальних технічних
засобів (об'єктів, споруджень, інструментів і пристроїв). Це складний і
багатоплановий процес, оскільки вирішує наступні завдання: створення
анімаційних програм; економічний розрахунок вартості кожної програми;
реалізацію програми; творче втілення запрограмованих анімаційних заходів з
наступним аналізом. Даний технологічний процес являє собою цілісну
систему, у якій взаємодіють усі компоненти. Технологія створення й
реалізації анімаційних програм як система складається з декількох
взаємозалежних підсистем: організаційна - організація спільної діяльності
анімаційної команди, економічного, технічного, та багатьох інших відділів;
інструкторсько-методична - створення й розробка сценаріїв заходів, текстів
екскурсій, підбір спортивних ігор і змагань, складання маршрутів походів з
наступною розробкою методичних рекомендацій на основі узагальнення
досвіду; режисерська - розподіл ролей, складання плану репетицій,
постановка спектаклю, шоу; технічна - підготовка технічних засобів (об'єктів,
споруджень, інструментів і т.д.), площадки (сцени) для анімаційних заходів,
реквізиту, декорацій, освітлення, музичного супроводу й ін. Всі підсистеми
становлять систему технології, що служить підставою функціонування
анімаційної служби [2].
Технологічні процеси створення анімаційних програм включає наступні
елементи: об'єкт діяльності – туристи яких обслуговують, (групи й окремі
особистості); суб'єкт діяльності - керівник, фахівці анімаційної служби;
анімаційна діяльність із усіма її компонентами - процес впливу суб'єкта на
об'єкт. Всі елементи функціонування технологічного процесу перебувають у
єдності взаємодій й утворенні єдиної системи. Головний елемент цієї
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системи-об'єкт діяльності, люди(туристи, гості, що відпочивають). Усе
призначено для задоволення їх духовних і фізичних потреб. Тому
спеціалістам - аніматорам треба знати потреби, вивчати аудиторію, настрої,
інтереси й запити різних груп населення. Без знання людей важко
розраховувати на досягнення бажаного результату й на підвищення
ефективності інтелектуального й емоційного впливу на аудиторію. Роботу з
підготовки й проведення тієї або іншої анімаційної програми можна
розділити на кілька етапів. Перший етап - підготовчий, що включає: аналіз
пропонованих анімаційних програм; визначення цілей і завдань; вибір місць і
часу проведення програми; проектування анімаційної програми з
урахуванням вікових, етнічних й інших особливостей споживачів даної
послуги; створення або підбір сценарії в анімаційних заходів, включених у
програму; складання кошторису витрат на проведення програми; підбір
творчих колективів і розподіл обов'язків всередині анімаційних команд;
технічну підготовку (виготовлення декорацій, костюмів, реквізиту т.д.);
установку звукової й освітлювальної апаратури, інших технічних засобів,
оформлення сцени, виготовлення фонограм й ін.; проведення репетицій,
навчання правилам гри й ін.; проведення рекламної кампанії намічених
анімаційних заходів.
Другий етап - початковий, протягом якого: туристи, гості готелю
інформуються про наявність і зміст анімаційної програми для різних груп і
категорій туристів; з гостями встановлюється контакт, провадиться запис на
різні анімаційні програми й збір заявок. Третій етап - змістовний, етап
проведення анімаційної програми. Це відповідальна робота для всіх
учасників: необхідно з'єднати зусилля всіх задіяних аніматорів і вирішити
поставлені завдання. Четвертий етап - заключний, у ході якого відбувається
підведення підсумків: нагородження учасників і прощання з гостями; аналіз
проведеної програми; анкетування споживачів з наступним аналізом; робота
над удосконаленням програми [3].
Отже організація ігрових та спортивних анімацій дуже складна але і
водночас цікава то корисна програма. Завдяки цим програмам можна
створювати безліч різноманітних, розвиваючих, корисних та цікавих ігор для
різного контингенту від малечі до людей похилого віку. В готельно ресторанному бізнесі такі ігри займають дуже велику роль в розвитку та
зацікавленості відвідувачів.
Список використаних джерел:
1. Гаранин Н. И. Менеджмент тур. анимации в тур. комплексах
Актуальные проблемы туризма 99. Москва, 1999. 190 с.
2. Організація готельного господарства : навч. посібник Головко О. М.
та ін. Київ : Кондор, 2011. 410 с.
3. Стальная В. А. Вопросы классификации в индустрии развлечений
URL:
http://www.cfin.ru/press/practical/2008-09/04.shtml,
свободный.
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ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ У ГОТЕЛЯХ
Дизайн інтер'єру готелю - один із основних чинників, що
першопочатково миттєво впливає на психічні якості особистості, що
потребує послуг гостинності. Реакція споживача на організацію
внутрішнього простору будівлі готелю та оцінка очікуваних умов
життєдіяльності відображаються на готовності споживача тривалий час
отримувати належні послуги, а також їх оплатити.
Кожна пора розвитку людства визначає формує свої стилі, які
проявляються у дизайні інтер'єру готелю. Крім цього, у багатьох випадках
внутрішнє убранство і дизайнерські особливості формування внутрішнього
простору визначаються суспільним устроєм і національними особливостями
країни, системою релігійних вірувань і її народними традиціями. У готелях
особлива увага приділяється дизайну трьох головних приміщень для
споживача - вестибюлю, торговельній залі закладу ресторанного
господарства та холу. При цьому допускається їх оформлення у різних
стилях, залежно від задумів архітектора. В Україні, загалом, при оформленні
інтер'єрів готелів виділяють три основні стильові напрямки: класицизм, хайтек і етно-стиль. У великих містах з багатими культурними традиціями такі
готелі зазвичай знаходяться в безпосередній близькості від визначних
пам'яток та розміщуються у старих будинках. Відповідно, їхнє внутрішнє
оздоблення і дизайн теж виконуються в стилі та традиціях певного
історичного періоду [1].
В Україні також з’явилися незвичайні, або нестандартні інноваційні
готелі:
– готель «Немо» з дельфінами (м. Харків), унікальний не тільки для
України, а й для всієї Європи. У комплексі є дельфінарій, океанаріум і центр
дельфінотерапії;
– артготель «Баккара» м. (Київ), зовні схожий на велетенський
океанський лайнер, а всередині – кімнати, оформлені вантажними меблями,
з прекрасними краєвидами з вікон на мальовничий Дніпро;
– мініготель «Грибова хата» (с. Поляниця Івано-Франківської області),
інтер’єр якого складається лише з шести номерів з авторськими дерев’яними
меблями і рестораном та виконаний у формі гриба, у меню переважають
грибні страви;
– дизайн-готель «Історія» (с. Поляниця Івано-Франківської області),
концепція стилю якого передбачає приналежність кожного номера готелю
певному періоду української історії;
– комплекс відпочинку «Тридев’яте царство» (с. Скала-Подільська
Тернопільської області), який зовні схожий на казкову оселю лицарів,
збудовану з каменю і дерева.
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Ці та інші незвичайні готелі інноваційністю своїх концепцій підсилюють
туристичну привабливість регіонів України [2].
Отже, застосування інноваційних технологій у дизайні готелю підвищує
його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно впливає
на імідж підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно
гарантує отримання прибутку підприємством. [3].
Для того щоб підприємство було сучасним, відповідало всім вимогам
та нормам, що ставлять перед організацією процесу обслуговування
у закладах готельно-ресторанного господарства, фахівці повинні вміти
активно впливати на модернізацію цих процесів. Отож проектування об’єктів
готельно-ресторанного господарства має бути динамічним, розвиватися
з неодмінним урахуванням світової практики і наукових досягнень у сфері
технології та організації обслуговувальних процесів.
Проєктування підприємств готельно-ресторанного господарства є
багатоваріантне. Сукупність дій, що здійснюють для виконання проєкту,
становить процедуру проєктування і визначає його технологію. Технологія
проєктування повинна бути найважливішою ланкою технічного прогресу, що
пов'язує науку з виробництвом. В основі технології проектування повинні
бути результати наукових досліджень, досягнень передової технології
і техніки. Водночас від якості технології проектування значною мірою
залежать темпи технічного прогресу [4].
Сучасні готелі відрізняються за призначенням, місткістю, поверховістю,
типами конструкцій, рівнями комфорту, режимами експлуатації, місцем
розташування, функціональним призначенням, забезпеченістю харчуванням,
тривалістю проживання в них, цінами. Усі ці чинники беруть до уваги під час
проєктування. Основні ознаки готелю – це місткість, поверховість,
призначення і рівень комфорту. Будівництво готелів великої місткості
зумовлено, передусім, економічними міркуваннями. При збільшенні
місткості з'являється доцільність застосування більш потужного й сучасного
технологічного та інженерного обладнання, підвищується співвідношення
робочої площі до загальної, скорочується допоміжна площа, а також площа
коридорів і холів. Сучасний готель має створити комфортабельні умови для
проживання гостя і надати йому низку додаткових послуг.
Основні принципи, що беруть до уваги при спорудженні будівель
готелів, такі:
1.Будівля (або комплекс будівель) має гармоніювати з довкіллям,
не порушувати особливостей міського або сільського ландшафту.
2.Необхідно враховувати природно-кліматичні чинники, температуру
та вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрям вітру
тощо.
3.Архітектурне, конструктивне і планувальне рішення будівлі
не повинні бути надмірно дорогими. Планування будівлі має забезпечувати
економічність її експлуатації.
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4.Під час проєктування готелю важливу роль відіграють рекламні
міркування: забезпечення оформлення фасаду, що надає готелю
престижності; установлення рекордів якогось спрямування (зведення
найвищої будівлі чи найбільш екзотичної тощо); розташування вітрин
торгових центрів у готелях.
5.Планування будівлі має забезпечувати раціональну організацію
обслуговування і відповідний комфорт, відповідати функціональним
вимогам [5].
Список використаних джерел:
1. Колчанова Г.И. Интерьер современных гостинниц: учебное пособие.
М.: Стройиздат, 2017. 128 с.
2. Юрченко О. Інновації в готельному секторі України. URL:
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstre
am/123456789/13348/2/20196–203.pdf
(дата звернення 29.09.2019).
3. Іщенко Т.І. Інноваційні впровадження та їх вплив на підприємства
готельного господарства. URL: http://tourlib.net/ statti_ukr/kravec.htm
(дата звернення29.09.2019).
4. Іщенко Т.І. Проектування закладів ресторанного господарства: навч.
посіб. URL: http://www.grtb.com.ua/ images/pages/metodu4ku/MAG/4.pdf
(дата звернення 25.09.2019).
5.
Павленкова П.П.
Технологічне
проектування
підприємств
ресторанного господарства : навч. посіб. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.130 с.
Анна Гертель, 2 курс, група Т-21д
Науковий керівник: Алла Лук’янець,
ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
Сьогодні ми проживаємо досить незвичайний та важливий період в
історії усього світу. Саме наше покоління застало пандемію Covid-19, яка
істотно вплинула не тільки на побутове й суспільне життя людей, а й
«зачепила» усі сфери діяльності: політичну, фінансову, виробничу, освітню,
медичну, а найголовніше – економічну.
На сьогодні діяльність людей є дуже обмеженою, адже діє велика
кількість обмежувальних карантинних заходів, які вимушено запроваджені в
майже усіх країнах світу для запобігання поширення коронавірусу.
Через епідемію Covid-19 100 % усіх міжнародних дестинацій у 2020
році ввели обмеження на в’їзд, країни змушені були закрити свої кордони, усі
транспортні та авіасполучення, заклади розміщення, харчування та деякі
заклади торгівлі тим самим повністю обмежуючи туризм як і внутрішній, так
і зовнішній. Туризм є одним із тих секторів всесвітньої економіки, що
постраждав найбільше у зв’язку з обмеженнями на пересування. Україна не
стала винятком із правил, її також не оминула всесвітня епідемія.
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Проте в Україні сьогодні спостерігається значне відставання у темпах
впровадження заходів на підтримку туристичного сектора.
Український туризм не отримав швидкого системного реагування з боку
уряду у вигляді впровадження можливих заходів на підтримку туристичної
галузі, якщо порівнювати із середнім реагуванням і типами заходів,
запроваджених урядами сусідніх країн і країн-членів ЄС. Це ще більше
ускладнює положення малого та середнього бізнесу, який працює у сфері
гостинності, туризму та відпочинку [1].
За наказом МОЗ України було введено масковий режим в закритих
приміщеннях та у натовпі, обов’язкове користування дезінфікуючими
засобами, обмеження кількості осіб у масових заходах, у закладах готельного
господарства та харчування або ж їх повне закриття, дотримання соціальної
дистанції та інші.
Але, що стосується наслідків пандемії COVID-19 у сфері туризму, то
Україна перебуває у відносно кращій ситуації, ніж більшість країн, оскільки
тут частка внутрішнього та виїзного туризму значно перевищує показники
вхідного потоку.
Зараз ми можемо помітити таку яскраво виражену тенденцію збільшення
частки саме внутрішнього туризму по Україні, адже українці втомились від
карантину і як тільки його послабили, почали подорожувати всередині
країни.
Найбільшого розквіту в зимовий період 2020-2021 років зазнала така
досить відома українська дестинація як «Буковель», що знаходиться в ІваноФранківській області. Саме зараз туристи почали масово відвідувати цей
всіма улюблений, а особливо після довгого карантину, гірськолижний
курорт.
Усі вище сказані карантинні обмеження також стосуються і цього
величезного комплексу та й інших гірськолижних курортів таких як
Славське, Пилипець, Яблуниця та інші, адже гірськолижний туризм - це не
тільки гірськолижні траси, але й розвинута туристична індустрія: готелі,
ресторани, прокат, обслуговування інвентарю, навчальні програми та інші
служби послуг, де спостерігаємо великий потік людей. Та слід зазначити, що,
наприклад, Славське користується не такою популярністю в українських
туристів як «Буковель», порівняно там зовсім не багато відпочивальників [5].
Як відомо із ЗМІ, «Буковель» залишався відкритим для відвідувачів і під
час найпершого серйозного карантину в березні 2020 року, і під час локдауну
з 8 січня 2021 року, і навіть після нього. Але, слід зазначити, що карантинні
обмеження на території комплексу дуже відрізнялися під час кожного з
періодів карантину. Наприклад у березні 2020 року при в’їзді у туристичний
комплекс місця паркування та колиби були закриті. Доріжки до готелів були
нерозчищені, а самі готелі та ресторани були повністю зачинені. Також не
було відкритого прокату лижного спорядження. Працював лише один із
підйомників, але і на тому не було людей. Тобто на той період було
можливим лише катання на трасах зі своїм спорядженням та користуванням
одним підйомником [3].
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Що ж стосується другого локдауну, то Україна дозволила
гірськолижним курортам приймати туристів. За словами головного
санітарного лікаря Віктора Ляшка, у горах ризик заразитися Covid-19
низький. «Гірськолижні курорти працюватимуть, щоб розвантажити
мегаполіси. Під час катання на лижах неможливо заразитися», – не втрачає
доброго гумору Віктор Ляшко. Але роботу підйомників буде суворо
регламентовано, а ресторани та лазні під час жорсткого карантину змушені
будуть зачинитися [7].
Слід також зазначити, що на період січневого карантину, зокрема у
Вінницьких туристичних агентствах, були доступними до продажу
гірськолижні тури на відпочинок до курортів в селі Яблуниця та Поляниця, а
саме «Буковель», які знаходяться в Івано-Франківській області, та в селі
Пилипець, що знаходиться в Закарпатській області. Такі подорожі проходили
і навіть піж час локдауну, але з карантинними заходами. Щодо цін, то на
період свят вони як завжди піднялися, але залишаються на рівні минулого
року.
На період січневого карантину «Буковель» був чи не єдиним
туристично-розважальним комплексом, який дозволили залишити відкритим
для туристів. Гірськолижний курорт не припиняв роботу ні під час другого
локдауну в Україні, ні після нього — хоча й із певними обмеженнями.
Зокрема, зазначається, що під час карантину не проводили концерти та інші
розважальні заходи, а їжу в кафе, барах і ресторанах подавали лише з собою.
Попри це, під час локдауну продовжували працювати готелі та гірськолижні
витяги [4].
Згідно з інформацією на офіційному сайті комплексу, на території
«Буковелю» зберігається масковий режим, всюди доступні ємності з
антисептиками, проводиться ретельне прибирання і кварцування номерів, а
медичний пункт працює в цілодобовому режимі. У ньому в разі потреби
можна зробити ПЛР-тест. Але насправді деякі сказані карантинні обмеження
існують лише формально, а насправді туристи всі в один голос стверджують,
що могли повністю вільно пересуватись по території та «ковіду ніби й
немає». Зокрема були відчинені більшість ресторанів у яких можна було
спокійно сидіти всередині, готелі переповнені людьми, величезні черги до
підйомників, маскового режиму та соціальної дистанції не було апріорі,
кожен сам вирішував чи бути відповідальним за своє здоров’я [2].
Також через пандемію коронавірусу музичний фестиваль Atlas Weekend2020 перенесли на 6–11 липня 2021 року. Для того, щоби триматися на плаву,
команда вирішила запровадити зимовий формат фестивалю й відкрила
власну вже постійну локацію в «Буковелі» з 27 грудня 2020 року, а саме в
форматі Apres Ski. Apres Ski – це термін, що в буквальному перекладі з
французької звучить як «після лиж». Це постійна зона, де щодня з ранку до
вечора грають діджеї й будь-хто може спуститися зі схилу, зайти, залишити
обладнання для катання та послухати музику, випити пунш, поїсти,
потанцювати чи поспілкуватися й відпочити. Із соціальних мереж відомо, що
локація була відкритою під час карантину. З цього можна здогадатися, що
тут про будь-які проти епідеміологічні заходи й мови не може бути [8].
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А ось, наприклад, на гірськолижному курорті у Славському, що на
Львівщині, карантину дотримуються краще, хоча й тут теж можна помітити
досить великий наплив туристів та натовпи людей під час карантину. На
території курорту зачинені майже усі крамнички (крім тих, що з продуктами
харчування), пустують деякі котеджі, одна частина ресторанів зовсім закрита,
а інша працює тільки на виніс, також перебувати у закладах туристам не
можна [6].
Отже, з усієї дослідженої інформації можна зробити висновок, що з
початком пандемії Covid-19 на території України статистичні дані щодо
внутрішнього туризму значно підвищились, а саме в сторону гірськолижного
зимового відпочинку. Щодо особливості організації гірськолижного
відпочинку, можна помітити, що на одних курортах додали значного впливу
на організацію карантинні обмеження, через які кількість їх відпочивальників
зменшилася, а на інших, де нічого особливо не змінилося з початком епідемії
коронавірусу, помічаємо розквіт попиту на відпочинок у таких комплексах,
не дотримання карантинних заходів, а отже й можливе поширення хвороби.
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Кемпінг - засіб розміщення, розташований на огородженій території з
місцями загального користування та для паркування автотранспортних
засобів із санітарними зручностями загального користування; забезпечує
розміщення у наметах, котеджах і бунгало; має умови для розміщення
туристичних автопричепів, караванів, будинків на колесах; забезпечує
туристичним і спортивним інвентарем, має умови для надання послуг
торгівлі, ресторанного господарства, інформаційних послуг та зв’язку [1].
Кемпінги рекомендується розміщувати поряд із мотелями на загальній
площадці з метою утворення єдиного комплексу господарської діяльності.
Розміщення кемпінгів повинно бути обґрунтоване проектом. Місткість
номерного фонду кемпінгів - 100, 200, 300 місць.
Кемпінги варто розміщати на під’їздах до великих міст або у зеленій
зоні. На території транзитних готельних підприємств рекомендується:
- планувати розміщення майданчиків для відпочинку, що сприяють
зменшенню дорожньо-транспортних подій;
- забезпечувати стоянку транспортних засобів за межами автошляху.
Крім того, майданчики для відпочинку розташовують у місцях, які
приваблюють автотуристів своїм природним ландшафтом й іншими
визначними пам’ятками. Зона відпочинку повинна бути добре ізольованою
від шуму, віддаленою від автошляхів [2].
Територію кемпінгів можна розділити на частини. Головна - це зона
розміщення, що представляє розбиту на ділянки основну частину території.
Частину цієї зони часто займають бунгало і мобільні будинки, каравани.
Стандартом для європейських кемпінгів є наявність біотуалетів,
пральних машинок, сучасних кухонь і навіть телевізорів. Кемпінги поступово
переміщуються з міських периферій все ближче до цивілізації [3].
В даний час, в будь-якому туристичному місті налічується не один
десяток кемпінгів, від найпростіших до таких, які здатні задовольнити будьякі смаки. Автотуристи, які подорожують зі своїм транспортним засобом,
зупиняються у кемпінгах в цілях безпеки і комфорту.
Багато туристів бажають отримати не тільки базові послуги, але і
відкрити для себе щось нове. Враховуючи дане бажання споживачів, можна
сміливо говорити про те, що кемпінги повинні пропонувати послуги, які
відрізняють їх від подібних закладів в інших країнах світу.
Кемпінги з наметами або будиночками літнього типу дуже поширені
через наявність в них пунктів прокату побутових предметів, місцями для
профілактичного огляду, мийки і ремонту автомобілів. У рідкісних випадках
кемпінг може включати в себе пральню, їдальню, дитячий чи спортивний
майданчик, відділення зв'язку, кіоск і т.д.
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У кемпінгових будиночках буває централізоване опалення, завдяки чому
їх можливо, використовувати і взимку.
Наявність в кемпінгу спеціального спорядження грає велику роль, так як
його використання забезпечить більш комфортне існування відпочиваючих.
До такого спорядження відносять: намети і надувні ліжка, матраци та
килимки, спальні мішки, плити, мангали, лампи, кемпінгові меблі
(столи, ліжка, стільці та шезлонги, гамаки).
Додатковий набір послуг і потужність кемпінгу визначається
індивідуально для кожного об'єкта, на основі аналізу наступних факторів:
існуючого турпотоку в даному регіоні; цільових груп споживачів;
конкурентного середовища; інфраструктурних можливостей і обмежень;
економічній доцільності [3].
Отже, організація кемпінгів є високоприбутковим бізнесом в зарубіжних
країнах, так як більшість людей пересуваються на машинах, подорожуючи в
інші міста. Не дивлячись на те, що і в Україні автомобілями користується
більше половини населення, кемпінги розвиваються дуже повільно.
Проблемами розвитку кемпінгів є: низький рівень інфраструктури, що
впливає на брак місць розміщення, високі ціни на розміщення, низька якість
доріг в багатьох регіонах, неготовність населення до такого відпочинку.
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ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Реклама в готельному бізнесі – це цілеспрямоване розповсюдження
інформації про готельний товар з метою інформаційного впливу на
споживача для просування та продажу готельного продукту, сприяючи
зацікавленості та бажання покупця придбати цей готельний продукт.
Призначення реклами в готелі для рекламодавця – надати інформацію
споживачам. Вона дає змогу заощадити ресурси під час з’ясування
заявлених відмінних властивостей готельного продукту.
Взаємозв'язані цілі реклами в готельному бізнесі наступні:
- формування у споживача певного рівня знань про готельний продукт;
- формування корисності від даного готельного продукту;
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- формування доброзичливого відношення до готелю;
- спонукання споживача звернутися до цього готелю;
- спонукання до придбання саме цього готельного продукту певного
готелю;
- стимулювання просування і продажу готельного продукту;
- прискореного обороту готельних продуктів;
- прагнення зробити цього споживача постійним покупцем даного
готельного продукту, постійним клієнтом готелю;
- формування в інших закладів образу надійного партнера;
- допомога споживачам у виборі готельного продукту [1].
Основні принципи реклами в готелі:
1) зацікавити клієнтів, уміло використовуючи малюнки, ілюстрації і
інші способи і специфіки реклами в готельному бізнесі, які привертають
увагу клієнтів, і яким вона адресована;
2) підтримувати їх зацікавленість, підкреслюючи вигідність пропозиції;
3) викликати бажання або асоціації, які потенційний клієнт ототожнював
би зі своєю вигодою;
4) показати переваги: вартість залежить не від низької ціни, а від
кращого обслуговування, високої якості, важливо звертатися до почуттів
власної гідності клієнта, викликати у нього відповідні асоціації;
5) організувати (полегшити) купівлю: необхідно проінформувати
клієнтів де і як вони можуть реалізувати конкретні пропозиції (відносно
готельного продукту);
6) дати сигнал до дії: "не витрачай часу", "поквапся", "щасливий
випадок", тобто зацікавити клієнтів терміновим виконанням пропонованого,
поки інші справи не відвернуть [2].
Види реклами в готельному бізнесі наведено на рис.1.

Рисунок 1 – Види реклами в готельному бізнесі
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Рекламне повідомлення має бути коротким; цікавим; достовірним;
зрозумілим; динамічним; таким, яке повторюється; образним і оригінальним.
Яскравою особливістю готельного продукту є сезонність, тому реклама
в готелі в основному відбувається під час сезонного підйому, оскільки під час
сезонного спаду покупці ігнорують рекламну інформацію про готель, так як
вона їх не цікавить.
Завжди доцільно визначити таку групу населення й використовувати для
рекламування в готелі засоби масової інформації, які є максимально
відповідним вимогам закладу. При суміщеній інформації про споживчу
поведінку і про переваги ЗМІ цільовою групою розумно обмежитися тільки
споживчими характеристиками з використанням частоти покупок і даних про
перевагу брендів.
Завдання плану, що впливають на вибір використовуваних засобів:
- географічні критерії (країна, регіон, область, місто, район, квартал та
ін.);
- соціально-демографічні критерії цільової групи (стать, вік, рівень
освіти, дохід та ін.);
- споживчі характеристики (частота покупок, перевага брендів) [3].
Можна зробити висновок, що у теперішній час відбувається
переорієнтація на покупця на його різноманітне коло інтересів і його вибір. З
розвитком ринкових відносин комунікації маркетингу все частіше
застосовуються у виробничо-збутовій і комерційній діяльності фірми.
Поняття реклама все частіше асоціюється з ринковою економікою. Тому
розглянуті значення реклами в умовах ринкової економіки, інформаційні
засоби і способи доведення реклами до споживача. Реклама виявляє
потенційних покупців своєї продукції, інформує їх про послуги, що
купуються і переконує їх купувати, також реклама забезпечує безперервний
збут товару та послуг з максимальним ефектом. Не потрібно забувати, що не
зважаючи на всі рекламні кампанії, головним залишається продукт – готель.
Якою б не була ефективною реклама готелю, увага власника повинна бути
сконцентрованою перш за все на задоволення потреб споживача [4].
Спочатку готель буде працювати на імідж власного бізнесу, з залученням
активної реклами, а вже потім лише від власника залежить чи залишить
даний споживач з готелем надалі.
Отже, сьогодні реклама є невід'ємною частиною українського ринку і
вимагає ретельного вивчення і контролю для грамотного управління
рекламними процесами.
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У СФЕРІ ПОСЛУГ
Сьогодні туризм і готельна справа стає важливою сферою діяльності не
лише в Україні. З кожним роком обсяг реалізації туристичного і
ресторанного продукту зростає, що потребує розширення мережі закладів
поселення туристів. Нині готельно-ресторанна індустрія України помітно
поступається, як за чисельністю, так і за якістю розвиненим країнам. Але
загалом, незважаючи на певне зниження темпів розвитку цієї сфери бізнесу,
заклади з правильно вибраною моделлю управління, підібраними кадрами й
адекватним поєднанням ціни та якості продовжують функціонувати.
Сфера готельно-ресторанного бізнесу в Україні характеризується
динамічним розвитком та стає важливим чинником культурного та
економічного прогресу країни. Тенденції сучасного розвитку економічної
ситуації в Україні характеризуються позитивною динамікою, активізацією
структурних зрушень на користь сфери послуг, загостренням конкурентної
боротьби. Основними завданнями в сфері готельно-ресторанної індустрії,
згідно міжнародних стандартів, повинно стати створення конкурентних
переваг і підвищення конкурентоспроможності, пошук нових шляхів
розвитку, оновлення власної політики з урахуванням специфіки ринку цих
послуг.
Індустрія туризму та гостинності є відкритою системою, яка
характеризується високим рівнем транснаціоналізації, що робить її вкрай
вразливою
негативним
діям
загальноекономічної
та
політичної
турбулентності. Така ситуація вимагає від суб’єктів ринку виявлення джерел
ризику, визначення векторів ефективного розвитку та розробки адекватної
бізнес-стратегії.
Особливістю готельно-ресторанних послуг є швидкість їх виконання.
Для специфіки готельного сервісу не притаманна повільність. Ні жодна
технологічна операція в готелі або в ресторані не повинна бути сповільненою
та займати багато часу у гостей. Ресторан, в якості самостійної одиниці або
як частина готелю, виробляє та пропонує гостям харчування з метою
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задоволення їх гастрономічних потреб. Економічною метою даного виду
діяльності є отримання прибутку, незалежно від того, маємо справу з
ресторанним бізнесом (окремо взятим рестораном) або з рестораном, який є
складовою частиною.
Надаючи свого роду по своїй специфіці послуги, готелі і ресторани
виконують важливі функції в сфері обслуговування населення нашої країни
та іноземних громадян, забезпечуючи їх тимчасових житлом, побутовим
обслуговуванням та харчуванням. В таких цілях здійснюється експлуатація
матеріально-технічних засобів – будівлі, обладнання, інвентар. При цьому,
обидва процеси (виробництво і реалізація) зливаються, тобто обслуговування
здійснюється в момент виробництва послуг. Вказана особливість обумовлює
своєрідний ритм роботи готелів і ресторанів.
Роль гостинності на сьогоднішній день все більше зростає і розвивається
на стільки, що екзотичні послуги ні для кого нині не дивина, а це значить, що
ця сфера діяльності відіграє величезну роль уже не тільки в культурнорозважальному, а й у повсякденному житті і це чудово. Різні комунікаційні
технології, і не тільки вони, лише покращують розвиток цієї незамінної
сфери нашого сучасного життя. У ресторанному господарстві зосереджена
значна частина матеріально-технічної бази туристичної індустрії.
Від якості будівництва, рівня устаткування та обладнання,
різноманітності її типів істотно залежить ступінь комплексного
обслуговування та задоволення потреб туристів та гостей у різних
туристичних районах країни. Ні для кого не секрет,що ця сфера може
розвиватись поки взагалі існує і це чудові новини для України. Нам є куди
розвиватись і є що показати. На сьогодні в Україні немало ресторанів
високого рівня. Прикладом можуть слугувати ресторани готельного
комплексу «Київська Русь» (м. Київ), що за європейською класифікацією
відповідає вимогам, що становляться до готелів «****». Тільки в готелі
«Київський» працює три ресторани («Європейський», «Польський»,
«Український») з відповідною кухнею.
Якщо
розглядати
процес
управління
готельно-ресторанним
господарством на внутрішньому безпосередньо прямому управлінні, то воно
включає в себе набір інструментів менеджменту, що координують працю
обслуговуючого персоналу та цілого комплексу готельного і ресторанного
підприємства.
Управління готельно-ресторанним господарством повинно базуватися
на таких основних принципах, які передбачають: орієнтацію готельноресторанного господарства на попит і потреби ринку, на запити конкретних
споживачів і організацію пропозиції тих видів послуг, які мають попит і
можуть принести намічений прибуток; підвищення ефективності надання
послуг, зменшення витрат, отримання оптимальних результатів;
господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття рішень;
постійне коригування цілей і програм залежно від ситуації на ринку;
необхідність застосування сучасної інформаційної бази для багатоваріантних
розрахунків при прийнятті управлінських рішень.
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Удосконалення організаційно-правового механізму та визначення
готельно-ресторанного господарства як пріоритетного напрямку розвитку
національної економіки України забезпечить: створення сприятливих
економічних умов для функціонування туристичної галузі, розвитку
франчайзингу, управління за контрактами; забезпечення належного рівня
послуг – підвищення рівня якості, що створить належні умови для захисту
прав та інтересів споживачів; відповідність законодавства країни щодо
розвитку туризму відповідно світовим вимогам та нормам, усунення бар’єрів
у відносинах з іншими країнами; зростання попиту та пропозиції на
готельно-ресторанне господарство в Україні; підвищення іміджу України як
туристичної мекки; активізація інвестиційного процесу в готельноресторанному господарстві.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗЛАКТОЗНОЇ
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІ
На даний час молочна промисловість активно розвивається, асортимент
продукції постійно розширюється та удосконалюється. З’являються нові
смаки та продукти. Кожен споживач може знайти для себе продукцію за
смаком та вподобаннями.
Сьогодні, як за кордоном, так і в нашій країні, велика увага приділяється
виробництву безлактозної та низьколактозної молочної продукції, адже
кількість людей, які не можуть вживати продукти з лактозою стає все
більшою.
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Безлактозне молоко – це продукт переробки молока, в якому лактоза
гідролізована або видалена (вміст лактози становить не більше 0,1 г на 1 л).
При цьому молоко зберігає свій смак, усі корисні властивості й залишається
абсолютно безпечним для здоров’я. Серед корисних елементів безлактознго
молока можна виділити такі: кальцій, протеїн, калій, фосфор, вітаміни
D, В12, А, В2, В3 [1].
В безлактозних продуктах лактоза гідролізована ферментом лактазою, з
наступним сквашуванням мікроорганізмами закваски, виготовленою на
чистих культурах S. thermophilus. Також використовується демінералізована
сироватка, це дозволяє збалансувати продукт за кількісним вмістом
незамінних сірковмісних амінокислот. Завдяки гідролізу лактози у продукті
утворюються моноцукри – глюкоза та галактоза. Продукт має яскравий
солодкуватий присмак, що дає можливість не використовувати цукор у
складі рецептур та пропонувати продукт для низькокалорійного раціону.
Традиційний спосіб знизити кількість лактози в молочних продуктах –
це ферментування: так, наприклад, при виготовленні кисломолочних
продуктів – сквашування – або при дозріванні сиру лактоза природним
чином розщеплюється, так як при додаванні закваски, бактерії харчуються
саме молочним цукром. Тому всі кисломолочні продукти, сири спочатку вже
є низьколактозні: кількість лактози в них менше, ніж в звичайному молоці.
Таким чином, якщо людина має слабкі симптоми непереносимості лактози
(коли фермент лактази все ж таки присутній, але недостатньо активний),
можна вживати в їжу будь-які сири і кисломолочні продукти (йогурти, сир,
кефір, кисле молоко), щоб зберегти рівень споживання молочної продукції
при відмові від звичайного молока. На сьогодні використовують технологічні
способи зниження вмісту лактози в молочних продуктах, коли лактоза
розпадається в процесі виробництва продукту. Найбільш поширеним у світі
способом знизити вміст лактози в молоці є додавання ферменту лактази в
продукт. Фермент розщеплює до 98% лактози в молоці. Таким чином, якщо в
літрі звичайного молока міститься близько 50 г лактози (4,8 г лактози в 100
г), то після додавання ферменту її залишається не більше 1 %. В результаті
цього більша частина лактози розщеплюється на більш прості цукри –
глюкозу і галактозу. Таке молоко називається низьколактозним (Hyla).
Вихідний склад молока зберігається, що забезпечує максимальну
наближеність продукту за властивостями до звичайного молока, однак за
рахунок глюкози молоко набуває виражений солодкуватий смак [2].
За підвищеної лактазної недостатності навіть мінімальний вміст лактози
викликає реакцію організму, тому низьколактозні продукти не можуть бути
рішенням, так як лактозу з раціону необхідно виключити повністю. Для
таких випадків розроблені методи виробництва безлактозного молока
шляхом застосування мембранної фільтрації. Таку унікальну технологію
розробила та запатентувала компанія Valio. Дана технологія дозволяє
отримати молоко з природним смаком, вміст лактози в якому менше 0,01%.
Основним етапом процесу є ультрафільтрація на мембрані, при цьому з
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молока видаляється частина лактози. На наступному етапі додається фермент
лактази, який остаточно видаляє залишки лактози. Лактоза за допомогою
гідролізу природним чином поділяється на більш прості елементи–
моносахариди глюкозу і галактозу, які, в свою чергу, легко засвоюються,
навіть в організмі людей з високим ступенем непереносимості лактози.
Оскільки на цій стадії концентрація лактози знижена, гідроліз лактози за
допомогою лактази не збільшує солодкість продукту, як це відбувається при
отриманні молока з низьким вмістом лактози шляхом виключно
ферментативної обробки [3].
Також безлактозні і низьколактозні молочні виготовляють для дитячого і
дієтичного харчування. Для цього застосовують молочнобілкові
концентрати.
Традиційні
методи
виробництва
молочно-білкових
концентратів передбачають використання рідкої вихідної сировини:
знежиреного молока, сироватки. Для видалення домішок лактози, солей і
інших речовин білковий концентрат промивають водою. Розроблені сухі
низьколактозні молочні продукти з використанням як білкового компонента
молочного білка казеіну. Ці суміші містять у своєму складі сахарозу,
декстрин, мальтозу або борошно, молочний жир і кукурудзяну олію, вітаміни
і мікроелементи [4].
Таким чином, виробництво безлактозних і низьколактозних молочних
продктів досить розвинене, ми маємо широкий асортимент безлактозної
продукції з різноманітними наповнювачами та смаками. А саме головне, що
сучасні технології виготовлення безлактозних продуктів, залишають у них
смак звичайного молочного продукту.
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СИМБІОЗ СМАКУ ТА КОРИСТІ ЧАЮ МАТЧА
Чай – один з найпоширеніших напоїв на земній кулі. Його споживачами
щоденно біля трьох мільярдів чоловік. З китайської «ча» означає «молодий
листочок», саме китайці відкрили світові кущ чаю майже 5 тисяч років тому.
Чай вживається, як цілющий засіб набагато довше, ніж просто тонізуючий
напій на кожен день. Його вважали ліками від багатьох хвороб ще в 2000 р.
до н.е. [1, ст.10].
Чай – один із самих найдавніших напоїв, вживання якого нерозривно
пов'язано з національною культурою, господарством і історичними
традиціями багатьох народів.
В закладах ресторанного господарства України чай представлений
великим асортиментом. Одним з таких напоїв є матча - порошок зі
спеціально вирощеного зеленого чаю, який заварюють у яскраво-зелений
напій.
Матча отримують з верхніх листочків вічнозелених чайних дерев.
За 20 днів до збору врожаю кущі поміщають у тінь, приховуючи чайне листя
від прямого сонячного проміння. Слабке освітлення сповільнює процес росту
листя, робить його темнішим за рахунок більш високого рівня хлорофілу
(зеленого пігменту) та амінокислот. Такий процес вирощування створює
особливий біохімічний склад, який наділяє матча множиною корисних
речовин. Листя чаю збирають вручну, пропарюють, тим самим зупиняючи
ферментацію. Після обробки листя сушать, розтирають у дрібну пудру, яка і
називається матча [2, ст. 32].
Чай Матча є одним з найбільш корисних видів чаю, що містить велику
кількість корисних речовин, антиоксидантів, вітамінів (А, С, Е, В1, В6) та
мікроелементів (кальцій, цинк, залізо, магній, натрій, фосфор і ін.).
Найбільше з корисних речовин в матчі міститься кофеїн і катехін.
Корисні властивості чаю матча доволі широкі. Він підвищує імунітет і
заряджає енергією; стимулює роботу мозку, піднімає настрій; уповільнює
старіння, покращує стан шкіри; виводить токсини, нормалізує тиск і
температуру; запобігає утворенню ракових клітин; позитивно впливає на
зуби, допомагає при похміллі; знижує рівень холестерину, зміцнює серцевосудинну систему.
Японський чай матча розрізняють трьох сортів: церемоніальний використовується в буддійських церемоніях; преміальний — менш солодкий
і більш гіркій, ніж попередній; кулінарний — має яскравий і терпкий смак,
ідеальний для випічки та десертів[3].
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Чай матча та напої на його основі подаються у багатьох ресторанах та
кав’ярнях. У кав’ярні «Tin Tin», у місті Києві подають холодний чай матча з
мигдальним молоком та лемонграсом, у кав’ярні «Імбир» подають кейлматча (капуста кале, чай матча, м’ята, ананас, кінза, нектар агави, паростки),
а також матча-лате з кленовим сиропом.
Ресторани та кав’ярні вносять до свого меню такий напій як матча-лате,
який готується на основі мигдального молока. Він прийдеться до смаку
людям, які є веганами або людям, чий організм не сприймає лактозу.
Багато закладів ресторанного господарства м. Вінниці пропонують своїм
відвідувачам
спробувати
напій: «Aroma Kava», «Black In Cup Espresso&Brew Bar» і Pan Cake. Матча готують як чай, додають в морозиво і
десерти, справжнім хітом став Матча Латте - чай зі збитою молочної
піною[4].
Отже, матча - трендовий суперфуд, який отримав заслужену
популярність за цілющі властивості, екзотичність і безліч варіантів
застосування. Зелений чай матча підходить не лише для спортсменів,
вегетаріанців, студентів, вчених, для всіх тих, хто турбується про здоров’я і
віддає перевагу натуральним продуктам та здоровому способу життя.
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Кисломолочні продукти, у тому числі йогурти набувають все більшої
популярності. Вони широко використовуються в дієтичному харчуванні і за
своїми корисними властивостями перевершують молоко. Кисломолочні
продукти легко засвоюються, позитивно впливають на процеси травлення та
в цілому на роботу організму. Для підвищення харчової цінності та
покращення смакових властивостей до йогурту додають різноманітні
наповнювачі та добавки особливо ті, які роблять цей продукт кориснішим та
надають йому певних оздоровчо-лікувальних властивостей.
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Йогуртом називають кисломолочний продукт, у якому підвищений вміст
сухих знежирених речовин молока, заквашений сумішшю мікроорганізмів термофільних молочних стрептококів і болгарської молочної палички [3].
Виробництво йогурту було започатковано на Близькому Сході, як
ферментований продукт, який поширився по всьому світі. Як і всі
ферментовані продукти, йогурти використовуються не тільки, як продукти з
приємним кисломолочним смаком, але і для того щоб забезпечити організм
споживачів хорошою корисною мікрофлорою та цінними харчовими
інгредієнтами. Крім того, що йогурти благополучно стимулюють мікробіому
кишечника, вони мають позитивний вплив на нормалізацію рН шлункового
соку, і споживання їх – це запорука профілактики багатьох захворювань [2].
Проте нині у харчуванні спостерігається тенденція до споживання
йогуртів, які доповнені різними харчовими добавками. Дані добавки служать
хорошим матеріалом для покращення поживності щоденного раціону
людини.
Анчан - це чай з висушених бутонів трав'янистої ліани клиторії
трилистої. Вона росте у В'єтнамі, Таїланді, Індії, Малайзії та інших країнах
цього регіону, в кожній з них маючи свою назву. У синьому тайському чаї
міститься унікальний комплекс біологічно активних сполук, велика кількість
вітамінів і мікроелементів:
- Фосфор. Сприяє зміцненню і підтримці цілісності кісток і зубів. Бере
участь у передачі нервових імпульсів до м'язів, покращує мозкову активність.
Невід'ємний учасник обмінних процесів.
- Залізо. Бере участь в утворенні червоних кров'яних тілець, насичує
кров киснем. Необхідне для прекрасного стану волосся, шкіри та нігтів.
- Марганець. Зміцнює серцево-судинну систему, покращує емоційний
фон і імунітет. Бере участь в будівельному процесі клітин і сприяє засвоєнню
заліза.
- Вітамін D. Позитивно впливає на стан зубів і шкіри, сприяє засвоєнню
кальцію. Захищає від перевтоми, підвищує імунітет.
- Вітамін K. Знижує артеріальний тиск, уповільнює процеси старіння
організму.
- Вітамін C. Зміцнює імунітет, акумулює енергію в організмі, надає
міцність кровоносних судинах [1].
Високий вміст антиоксидантів в тайському синьому чаї наділяє його ще і
протизапальними властивостями, допомагає впоратися з хвороботворними
мікроорганізмами. Споживання Анчану сприяє детоксикації, усуненню
запаленнь і больових відчуттів в печінці, покращує діяльність різних
ферментів [4].
При виготовленні йогурт використовувалася закваска чистих культур, у
складі якої є болгарська паличка. ТМ ліофаст «Сако» Італія. Після внесення
закваски у молоко, до нього додається рослинний наповнювач Анчан, колір
суміші одразу змінюється, вона набуває блакитного забарвлення. Після того
як йогурт дозрів, спостерігається утворення щільного згустку та приємного
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лавандового забарвлення. Так як чай Анчан не має вираженого смаку та
запаху, то виготовлений йогурт має звичайний кисломолочний, приємний
смак та запах. Але при цьому ,увібравши у себе всі корисні властивості
клиторій трилистої.
Отже, йогурт з наповнювачем Анчан - це чудове рішення для тих хто
віддає перевагу здоровому харчуванню. Для людей, які є прихильниками
класичного смаку йогурту, але хочуть отримати більшу кількість корисних
речовин. Так як, всі знають, що йогурт є природним пробіотиком і допомагає
відновити та покращити мікрофлору шлунка, а Анчан володіє великою
кількістю антиоксидантів та здатністю до детоксикації, то такий йогурт стане
чудовою альтернативою для покращення травлення і загального стану
організму.
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На сьогоднішній день кількість закладів ресторанного господарства
невпинно зростає по всій Україні. Покращується рівень життя населення, а
відповідно до цього зростає і попит на ресторанні господарства.
У ресторанному бізнесі важливий кожен клієнт, тому заклади часто
запроваджують інновації, нові пропозиції, послуги, щоб зацікавити
споживачів.
Досить великої популярності набуло таке обслуговування як кейтеринг.
Він все частіше зустрічається у переліку послуг, які пропонують ресторанні
господарства.
Кейтеринг – це приготування і доставка страв за адресою замовника,
тобто виїзне ресторанне обслуговування, яке виконується професійною
компанією. Розрізняють кілька видів кейтерингу:
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- приготування їжі в приміщенні;
- приготування їжі поза приміщенням (виїзне приготування страв);
- контакт на поставку ( поставка їжі в офіси, школи та на підприємства;
- соціальний кейтеринг;
- роздрібний продаж готової кулінарної продукції;
- VIP-кейтеринг;
- кейтеринг напоїв та коктейлів (виїзний бар) [1, с 36].
Перші згадки про кейтеринг з'явилися в Україні в середині 1990 років.
Ідея ощасливити «голодуючі» фірми прийшла скоріше всього, не з Заходу
(як більшість нових видів бізнесу), а зародилася в широких верствах
населення як відповідь на вимогу часу. Паралельно зі стихійно виниклим
«нецивілізованим» ринком кейтеринг-послуг з'явилися і перші великі
спеціалізовані фірми. У 1996 році компанія «Гетьман-Фуршет» першою
запровадила таке обслуговування як кейтеринг. Але для українського
населення такий вид обслуговування був незвичним та незрозумілим, тому
перший час послугами «Гетьман-Фуршет» користувались іноземні
споживачі.
У 2002 році була заснована компанія «Фігаро-кейтеринг». З моменту її
створення почалося формування культури кейтерингу в Україні. У 2005 році
була заснована компанія «Best Events Catering» яка стала кейтерингпартнером дипломатичного корпусу та представництв іноземних місій в
Україні [4, с 85].
На даний час в Україні є п’ять найбільших компаній, які прпонують
послуги кейтерингу: «Живіт-кейтеринг», «Chef», «Фігаро-кейтеринг»,
«Ессен», «Rich catering».
«Живіт-кейтеринг» – це одна з найвідоміших у Києві компанія з
кейтерингу. Вона надає чималий перелік тематичних сервірувань, що
дозволяє їм легко підлаштуватися під концепцію будь-якого заходу.
«Живіт-кейтеринг» організовує дегустацію обраного меню, а також
демонструє, як виглядатиме сервірування столу й персонал, що
обслуговуватиме захід. Ще однією особливістю цієї кейтерингової компанії є
те, що кухню тут спроектували винятково під специфіку виїзного
ресторанного обслуговування. Тому потужності кухні можуть обслуговувати
заходи чисельністю до 2000 гостей [2].
Кейтерингова компанія «Chef» працює на ринку ресторанного бізнесу
лише 5 років, але уже стала найкращою у Львові. «Chef» організовує виїзне
обслуговування заходів у будь-яку точку Львова та Західної України. А до її
послуг входить не тільки доставка готових страв, але й сервірування та
оформлення столів, обслуговування офіціантами, барменами й бариста,
забезпечення необхідними меблями та шатрами.
Компанія «Фігаро-кейтеринг» вважається однією із перших в Україні. За
15 років свого існування вона провела понад 10 000 заходів для мільйона
гостей. Ця кейтерінгова компанія працює в різних містах України. Але
найбільшу популярність вона здобула в Одесі. Компанія надає послугу
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подієвого кейтерингу з обслуговування фуршетів, банкетів, шведських
столів, коктейлів та кава-пауз на корпоративних, освітніх, державних,
PR-заходах і приватних урочистостях. Особливістю «Фігаро-кейтеринг» є те,
що не прив’язуючись до стаціонарних ресторанів, на обраній клієнтом
локації вони забезпечують захід усім потрібним обладнанням та декором для
якісного споживання їжі та напоїв [3].
Отже, кейтеринг – це досить популярний напрям у розвитку
ресторанного бізнесу, він є зручним для споживачів та доволі прибутковим
для підприємств, які надають послуги у даній сфері. В Україні кейтеринг
лише набирає оберти, але уже є досить затребуваним.
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Туризм у багатьох країнах світу є пріоритетною сферою господарської
діяльності завдяки їх високій прибутковості та значущості щодо позитивного
впливу на загальний соціально-економічний та культурний рівень країни.
Беручи до уваги той факт, що головною проблемою сучасного
європейського простору є загострення фінансово-економічних проблем у
країнах ЄС, туризм використовується як механізм сприяння національному
розвитку та вдосконалення соціально-культурного середовища.
Соціально-економічний характер туризму пов'язаний з особливим
принципом прямої та зворотньої трансформації. Економічний розвиток
туризму допомагає наповнити дохідну частину домогосподарства, що
позитивно відображається на якісному рівні життя населення. Це означає, що
на кожному кроці економічна складова перетворюється на соціальну, а
соціальна, в свою чергу, на економічну. Крім того, очевидним фактом є
тісний взаємозв'язок між зростанням, туризмом та загальним орієнтиром
економічного розвитку країни.
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Отже, туризм – це потужний базис економічного розвитку, подальший
розвиток туризму визначається сумою мультиплікативного впливу на
економічний потенціал країни.
Незважаючи на приорітетність розвитку сфери туризму, мало уваги
приділяється вивченню досвіду оподаткування туристичної галузі в різних
країнах. З метою розвитку туристичного бізнесу більшість країн
застосовують податкові важелі в якості головного інструмента стимулювання
[5]. Так, наприклад, у Хорватії туристичні та рекреаційні послуги звільнені
від сплати ПДВ. Крім того, застосовуються додаткові стимули для
капіталовкладень, відповідно до розміру інвестицій і рівня забезпечення
роботою певної кількості персоналу. Інвесторам, які здійснюють діяльність у
зонах спеціального державного захисту, де корпоративний податок на додану
вартість становить від 5 до 15%, надаються спеціальні привілеї. Щодо
запровадження польського досвіду, то туристичний бізнес даної країни має
найнижчу ставку оподаткування в Європі − 7% при 22% для інших видів
бізнесу. З 1993 р. для деяких видів інвестицій була введена система
прискореної амортизації. Як і в Хорватії, обсяг пільг диференціюється
залежно від місця розташування об’єкта інвестування та рівня зайнятості.
В Туреччині органами державного управління прийнято рішення здавати
в оренду на 49 років земельні ділянки за мінімальну плату будь-якому
інвестору, хто брав на себе зобов’язання побудувати там готель. На такі цілі
їм надавали безвідсотковий кредит і звільняли від сплати податків на 5 років.
Цей досвід перейняв уряд Єгипту та Тунісу. Уряд Кіпру здає в оренду землю
з метою стимулювання будівництва нових туристичних об’єктів на 99 років з
можливістю подальшого продовження оренди на аналогічний термін. Щодо
надання пільгового оподаткування в Іспанії та Греції, то інвесторам
надаються пільговий податковий режим та зниження податку з обороту. В
Греції ПДВ на розміщення туристів та їх харчування становить 8%, крім
того, урядом розроблена система знижок для туристичних фірм, які
здійснюють прийом та обслуговування туристів у несезонний період.
На сьогодні основними видами оподаткування туристичної діяльності
це: загальна система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;
спрощена система оподаткування, обліку та звітності для малого бізнесу
[7, с.6-8]. Постійні зміни і уточнення податкового законодавства значно
ускладнює сучасну епоху податкової системи. Адже суб'єкти туристичної
діяльності змушені постійно впроваджувати інновації, не виходячи з
своєчасного роз'яснення та консультаціями щодо нових процедур з боку
державного збору податків.
Всесвітня організація туризму ідентифікувала різні типи податків, що
відносяться до туристичного секторy у розвинутих країнах і в країнах, що
розвиваються. Із цих податків, 15 накладені на підприємства туристичної
галузі (табл. 1).
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Таблиця 1 – Податки, які сплачує туристичний бізнес [1]
Сектор
Авіаперевезення
Готелі/розміщення туристів

Ресторани
Дорожні податки
Прокат автомобілів
Автобуси
міжміського
сполучення
Навколишнє середовище
Азартні ігри

Назва податку
Податок за використання палива
Податок з обороту
Оподаткування додаткових пільг
Платіжна відомість
Мито та акциз
Податки на лікеро-горілчану продукцію
Податок на паливо
Торгівельне мито
Специфічний додатковий податок
Торгівельне мито
Оподаткування туристичного транспорту
Податок на екотуризм
Податок на викиди вуглецю
Податок на викиди сміття
Оподаткування ігрової ставки (betting tax)

Особливості оподаткування господарської діяльності в сфері туризму
впливають на їх виробничо-збутову діяльність, рівень поточної та
перспективної платоспроможності та ефективність в цілому. Складність
функціонування податкової системи виявляється при аналізі окремих
податків, які найбільше впливають на діяльність туристичних підприємств,
зокрема податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість
[2, с. 15-16].
Доведено, що високі ставки податку на додану вартість негативно
відображаються на економічній діяльності підприємств через наявність
часового розриву між моментом оплати цього податку у ціні товару і
моментом відшкодуванням його з бюджету.
Таке додаткове оподаткування, як туристичний збір негативно впливає
на туристичний імідж держави та суперечить викладеним у ст. 6 закону
№ 324 принципам розвитку й доступності туризму, як пріоритетного напряму
державної політики. Окрім цього, даний збір не має суттєвого економічного
підґрунтя, адже він створює додаткові витрати суб'єктів туристичної
діяльності щодо його розрахунку, процедури стягнення та перерахування, а
також додаткові витрати для органів виконавчої влади по адмініструванню
[4].
Слід зазначити, що на сьогоднішній день виявлено такі групи недоліків в
оподаткуванні туристичної галузі України:
1) визначення базового оподаткування та визначення оптимальної
ставки податку;
2) різниця в податковій базі для туроператора та туристичної агенції;
3) проблема підвищення вартості туристичних послуг за рахунок
включення у вартість конкретних послуг, витрат на рекламу, що враховують
сплату податків, тощо;
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4) проблема висвітлення в засобах масової інформації чинності
податкових вироків, громадського спостереження щодо ефективності уряду
прозорості у формуванні та розподілі бюджетних коштів [3, с. 89-93].
Отже, головною умовою функціонування, розвитку та забезпечення
ефективності діяльності туристичних підприємств є вдосконалення системи
оподаткування, впровадження системи пільгового оподаткування, що
стимулюватиме розвиток туризму та індустрії гостинності в цілому.
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Маріна Загородна, 2 курс, група ГРС-21д
Науковий керівник: Валентина Постова,
к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ САНАТОРНОГО ТИПУ
Історія розвитку будинків відпочинку починається ще з ХІХ ст. Перший
будинок відпочинку був відкритий в травні 1920 року в одному із палаців на
Кам'яному острові в Петрограді, подальші під Москвою (у Срібному Бору,
Тарасовці, Звенігороді, Краськові), на Уралі. Перші санаторії і дома
відпочинку створювалися на базі колишніх палацових (Лівадія) і
поміщицьких (Вузьке, Марфіно, Архангельське) садиб, дач (Болшево) і
приватних санаторіїв, пансіонатів і готелів [1]. Період з 1922 року по 1928 рік
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характеризується вдосконаленням управління курортами. З початком перших
п'ятирічок країна приступила до будівництва нових рекреаційних
підприємств. Були початі роботи по реконструкції і розширенню провідних
курортних зон (розроблені проекти розвитку Південного берега Криму, Сочі,
почато освоєння рекреаційних територій Сибіру). На початок 1940 р. в СРСР
були 3600 санаторіїв і будинків відпочинку майже на 470 тис. місць. Нові
курорти створювалися на Уралі, в Сибіру і на Далекому Сході
(Чемал, Лебедине, Устькачка, Кульдур). Значно збільшилося число санаторіїв
для лікування дітей. Багато уваги приділялася ефективному використанню
курортних ресурсів, вдосконаленню бальнео-технічного господарства,
гірничо-санітарній охороні курортів [2].
В Україні перші курорти виникли на Сакському озері в Криму, на
Одеських лиманах, в Євпаторії, на Слов’янських озерах у Донбасі,
Бердянську, на мінеральних водах у Трускавці і Моршині Львівської області,
Березівці під Харковом та у Миргороді. У роки Великої Вітчизняної війни
робота курортів і різних оздоровниць була підпорядкована потребам
воєнного часу. Санаторно-курортне лікування у поєднанні з іншими
методами медичних втручань давало хороші результати, сприяло швидкому
одужанню бійців та офіцерів. Сьогодні ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» є
найпотужнішою санаторно-курортною системою в Україні. Вона об’єднала
понад двісті санаторно-курортних установ та підприємств. Її лікувальнооздоровча спроможність – понад півмільйона чоловік щорічно [3].
Отже, за порівняно короткий період в Україні розвинувся такий вид
закладів розміщення, як санаторії. Вони переважають на туристичному ринку
серед інших типів будинків відпочинку. На початок 1994 року на курортах
України діяло понад 3600 санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів і
інших закладів, в яких одночасно могли відпочивати близько 700 тис.
чоловік. Санаторій – готель, розташований на території курорту або
рекреаційної зони, який забезпечує надавання послуг лікування у
регламентованому режимі.(ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби
розміщення. Загальні вимоги») [2].
Санаторії на території України розташовані в залежності від наявності
певних природних ресурсів у кожному конкретному регіоні. В українських
санаторіях широко використовується кліматотерапія, бальнеотерапія,
грязелікування, таласотерапія та ін. У поєднанні з лікувальною
фізкультурою, лікувальним харчуванням і фізіотерапевтичними методами
лікування. В залежності від переважання того чи іншого природного
фактора, курорти поділяються на:
 бальнеологічні;
 грязелікувальні;
 кліматичні.
Залежно від контингенту споживачів, санаторії бувають для:
 дорослих;
 дітей та підлітків;
 матері і дитини.
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В залежності від спеціалізації, санаторії можуть бути:
1) однопрофільними – для хворих з однорідними захворюваннями;
2) багатопрофільними – з двома і більше спеціалізованими
відділеннями [4].
Спеціалізованими – санаторії для лікування хворих з професійними
захворюваннями органів дихання, нетуберкульозного характеру бронхіальної
астми, діабет. Всі санаторії в Україні спеціалізовані. В залежності від
медичного профілю санаторії оснащені відповідними діагностичними і
лікувальними
кабінетами:
рентгенівським,
електрокардіографічним,
функціональної діагностики, фізіотерапевтичним, лікувальної фізкультури та
ін., а також клінічними і біохімічними лабораторіями.
Санаторна діяльність ліцензується (як і будь-яка медична діяльність)
службою з нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку та
сертифікується відповідно до спеціальних вимог. Більшість підприємств
санаторного типу розташовані на курортах.
Курорти (нім. k urort, буквально – лікувальне місце) – місцевості, що
володіють природними лікувальними засобами (мінеральні води, лікувальні
грязі, сприятливий клімат, морські купання тощо) і необхідними умовами для
їх застосування з лікувально-профілактичними цілями. Поряд із санаторним,
на багатьох курортах організовано амбулаторне лікування хворих, яке
здійснюється курортними поліклініками, що володіють необхідними
лікувально-діагностичними кабінетами і лабораторіями, кваліфікованими
лікарськими кадрами. Розміщуються амбулаторні хворі в пансіонатах,
готелях і в орендованих у місцевих жителів приміщеннях, харчуються в
дієтичних їдальнях курортів. Вся діяльність курортів і санаторіїв
підкоряється вимогам лікувального процесу та раціонального для хворих і
відпочиваючих режиму. Курортний режим регулює порядок і час роботи
загальнокурортних лікувальних (ванні будівлі, грязелікарні, пляжі),
видовищних та побутових установ і підприємств громадського транспорту,
торгівлі, забезпечує дотримання санітарних умов і так далі. Мережа
курортних закладів та закладів відпочинку в Україні налічує понад 3000
суб'єктів різних форм власності, з яких більше 700 – санаторно-курортні
заклади. Україна має потенційні можливості щорічно оздоровлювати близько
50 млн. осіб. А розвідані гідромінеральні ресурси країни, що складають
понад 200 родовищ мінеральних лікувальних вод та 80 родовищ лікувальних
грязей, можуть практично на необмежений термін забезпечити потреби в
санаторно-курортному лікуванні понад 15 млн. відпочиваючих щорічно [5].
Стратегічною метою державної політики у сфері діяльності курортів є
формування
та
розвиток
ефективного,
прибуткового
та
конкурентоспроможного на світовому ринку курортного комплексу,
створення оптимальної системи надання доступного та результативного
санаторно-курортного лікування і відпочинку для широких верств населення
відповідно до гарантованого рівня медико-санітарної допомоги, забезпечення
потреб громадян України та іноземців курортно-рекреаційними послугами на
рівні світових стандартів, а також екологічно збалансованого і ефективного
природокористування.
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ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ У ШКОЛАХ: ВАЖЛИВІСТЬ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВВЕДЕННЯ
Як відомо, здорове харчування в дитячому та підлітковому віці знижує
ризики як найближчих негативних наслідків для здоров'я, пов'язаних з
харчуванням (ожиріння і зубний карієс), так і неінфекційних захворювань на
більш пізніх етапах життя (серцево-судинні захворювання, діабет і
онкологічні захворювання). Шкільне середовище відкриває можливості для
сприяння здоровому харчуванню та формуванню у дітей навичок здорового
харчування, які можуть зберігатися протягом всього життя і поширюватися
серед спільноти.
Однак у дітей спостерігається ряд тривожних тенденцій, які сприяють
формуванню нездорових звичок харчування.
Так, проблемою для дітей та юнацтва стало надмірне споживання легких
закусок і пропуски сніданку. Коли діти виходять з дому без сніданку, це
підвищує рівень споживання закусок з високим вмістом жиру і цукру. В
результаті серед дітей шкільного віку також відзначається зниження
споживання фруктів і овочів [1].
Зміна сімейної структури і зростання психологічного впливу з боку
однолітків впливають на формування звичок у відношенні харчування і на
характер споживання харчових продуктів.
У дитинстві та підлітковому віці групова поведінка стає нормою, що
впливає на установки по відношенню до їжі і вибору продуктів. Сприяння
формуванню здорових звичок харчування повинно бути спрямоване проти як
надлишкового, так і недостатнього споживання; основою цієї роботи має
бути розвиток здорових установок щодо харчових продуктів і благополуччя.
73

Багато що залежить від умов середовища в школі, тому вкрай важливо
приділяти увагу позитивним діям по ряду ключових аспектів шкільного
середовища.
Один з найважливіших елементів для зміцнення здоров'я і здорового
харчування в школах – це умови шкільного харчування. Незалежно від того,
як організовано постачання їжі, відповідні служби повинні зосередити свої
зусилля на сприянні споживання здорової та поживної їжі. У дітей має бути
достатньо часу і сприятливі умови, щоб зробити розумний вибір. Страви
повинні бути приготовані за раціональними рецептами із забезпеченням
оптимального поживного складу [2]. Корисний ефект може надавати
залучення дітей до приготування їжі.
У певних умовах може бути доцільним створення клубів любителів
сніданку. Фактичні дані демонструють, що такі клуби, крім оптимізації
режиму харчування дітей, сприяють поліпшенню шкільної відвідуваності,
поведінки та академічної успішності. Їх позитивний вплив може бути ще
більш важливим для малозабезпечених сімей та районів.
Використання торгових автоматів слід зводити до мінімуму або
розміщувати в них більш здорові продукти, у відповідності до
загальношкільного підходу до здоров'я. Повна заборона на нездорові харчові
продукти – бажана мета, однак важкодоступна в короткостроковому плані,
тому на практиці слід підвищувати економічну доступність здорових
продуктів і всіляко сприяти їх споживанню.
Укладання договорів на регулярні поставки фруктів, овочів і молочних
продуктів в партнерстві з місцевими фермерами та торговими закладами
може сприяти споживанню продуктів місцевого виробництва та підвищенню
поживного статусу дитячого раціону. У багатьох країнах, особливо в
Європейському союзі, успішно реалізуються субсидовані програми,
відповідно до яких кожна дитина безкоштовно отримує порцію фруктів в
кожен шкільний день. Такі схеми в даний час реалізуються в 24 країнах [3].
Для дітей молодшого віку велике значення має достатнє вживання
рідини, і тому слід забезпечувати постійну наявність питної води. Переважно
зводити до мінімуму або виключати безалкогольні напої з додаванням цукру.
Побудова мереж за здорове шкільне середовище – один з механізмів
підтримки країн з боку ЄРБ ВООЗ щодо позитивного і стійкого сприяння
здоровому харчуванню та фізичної активності в школах – це мережа
"Школи за здоров'я в Європі" [4]. В рамках мережі пропонуються навчальні
ресурси, які демонструють підхід шкіл, які сприяють зміцненню здоров'я, як
нового напрямку в охороні здоров'я школярів.
За участю мережі держав-членів, ВООЗ розпочала реалізацію ініціативи
"Школи здорового харчування". Її мета – створити основу для розробки
програм втручань на рівні шкіл, які спрямовані на скорочення подвійного
тягаря нездоров'я, пов'язаного з харчуванням, і стимулювання зв'язків між
різними програмами на базі шкіл, присвяченими вирішенню проблем
порушень харчування у всіх формах.
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Однією зі світових тенденцій в готельному господарстві є збільшення
кількості та видів послуг, що надаються. Так, впровадження в роботу
підприємств галузі все більш досконалих технологій і ретельно розроблених
систем обслуговування, що відповідають вимогливим запитам споживачів,
служать їм перепусткою на нові ринки. У зв'язку із зростанням конкуренції
на ринку готельних послуг актуальним є питання щодо формування
конкурентних переваг підприємств галузі. Оскільки прибуток готелю
значною мірою залежить від лояльного відношення споживачів до послуг та
іміджу готелю, підприємство повинне прагнути справити позитивне
враження надійного та вигідного для співпраці партнера, формуючи тим
самим свій імідж, який є ключовим маркетинговим інструментом.
Формування іміджу готельного підприємства здійснюється за його
складовими. До них належать характер і стиль відносин із клієнтами, рівень
корпоративної культури, зовнішній вигляд персоналу компанії, поняття
фірмового стилю тощо.
Зовнішній вигляд працівників відіграє важливу роль у формуванні
іміджу готелю: фірмовий одяг – важлива частина зовнішнього вигляду.
Уніформа службовців не тільки відображає фірмовий стиль готелю
(або готельної мережі), але також повинна відповідати загальній ідеї компанії
(мережі) для узгодження з концепцією просторової організації готелю [1]. У
сприйнятті гостем стилю одягу персоналу існує досить стійкий стереотип.
Будь-яка велика компанія використовує робочий одяг для своїх
працівників, оскільки він добре виконує кілька функцій одночасно.
75

Перш за все, робочий одяг захищає працівників від виробничого
травматизму. У цехах гoтельнoї промисловості не можна без спецoдягу,
оскільки вiн зaхищaє вiд пилу, рiзних прoфесiйних зaхвoрювaнь, зaбруднень i
iнших неприємнoстей, якi присутнi нa вирoбництвi.
Пo-друге, рoбoтa в спецiaльнoму oдязi нaбaгaтo кoмфoртнiшa i
прaктичніша, нiж в пoвсякденнoму, тому що вiн спецiaльнo рoзрoбляється з
урaхувaнням oсoбливoстей тoгo aбo iншoгo виду прaцi. Унiфoрмa пoвиннa
суворо вiдпoвiдaти вимoгaм кoнкретнoго виду роботи. У багатьох випадках
робочий одяг – це не тільки форма, а й візитна картка, за якою легко
визначити компанію, до якої належить працівник. З цих причин можна
сказати, що форма одягу є необхідною частиною успішної роботи та
процвітання компанії. Вaжливo рoзумiти, щo це мaє бути не прoстo рoбoчий
oдяг aбo унiфoрмa, aле i висoкoякiснa, спецiaльнo рoзрoбленa рiч, якa
пiдхoдить дo умoв рoбoти гoтелю [2].
В останні роки робочий одяг почав відігравати важливу роль, ставлення
дo ньoгo змiнилoся з бoку держaви, роботодавців i швацьких пiдприємств.
Самі робітники ставляться до робочого одягу зовсім по-іншому. Сьогодні
робочий одяг відповідає усім сучасним вимогам. Це стосується не тільки
захисних та гігієнічних особливостей, а й інших особливостей, які зазвичай
не характерні для параметрів робочого одягу (наприклад, зовнішнього
вигляду та стилю).
При виготовленні робочого одягу особливу увагу слід звертати на їх
естетичні якості. Крім того, робочий одяг, взуття та інші аксесуари
підвищують комфорт та безпеку роботи, дозволяючи працівникам комфортно
працювати.
Спецiaльнi тканини з яких виробляється спецoдяг, що дозволяє
вигoтoвляти мiцнi i нaдiйнi вирoби, які привертaють дo себе увaгу людей
яскрaвим i бaрвистим зaбaрвленням. Величезнa кiлькiсть кoмпaнiй не лише в
нaшiй крaїнi, aле i пo всьoму свiту вiдвoдять спецoдягу серйoзну рoль у
фoрмувaннi кoрпoрaтивнoгo стилю. Сьoгoднi спрaведливo гoвoрити прo
пoяву нoвих тенденцiй в свiтi кoрпoрaтивнoгo спецoдягу: її нoвий вигляд
мiцнo зaкрiпився в пoвсякденнoму життi [3]. У рoзрoбцi i прoектувaннi цьoгo
oдягу беруть учaсть крaщi дизaйнери, стилiсти i технoлoги. Такий робочий
одяг став важливою частиною бренду компанії.
Експерти в oблaстi oргaнiзaцiйнoї психoлoгiї ввaжaють, щo спецoдяг
пiдвищує дисциплiнoвaнiсть персoнaлу, зміцнює кoрпoрaтивний дух i, як
нaслiдoк пiдвищує прoдуктивнiсть прaцi, a знaчить окуповується. Для
великої кількості клієнтів робочий одяг розглядається як особливість
високого статусу компанії, що відображає рівень та професіоналізм
працівників та керівництва компанії. Це має великий вплив на формування
іміджу виробника. За допомогою якісного корпоративного одягу, який
співробітники використовують із власним стилем, компанія виділяється
серед своїх конкурентів.
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Посилення конкуренції серед готельних компаній на українському
ринку стимулювало використання нових інструментів для утримання уваги
споживачів та формування лояльності до готелів. Тому одним із способів
залучення споживачів є формування позитивного іміджу компанії, особливо
іміджу працівників готелю. Саме персонал готелю безпосередньо впливає на
враження споживачів від організації. Зовнішній вигляд та комунікативні
навички персоналу готелю складають головне враження клієнта про готель та
його імідж. Після встановлення позитивного іміджу працівників, готель має
можливість спілкуватися зі споживачами через дбайливе та доброзичливе
ставлення працівників.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ
ІНДУСТРІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
На сьогодні в Україні відбувається трансформація усвідомлення щодо
важливості розвитку туризму, адже це є одним з ефективних способів
розвитку державної економіки. Туристична сфера є однією з найважливіших
засад для соціально-економічного розвитку країни, а також має безліч
переваг у вигляді: валютних надходжень, нових робочих місць, розвиток
нових галузей в обслуговуванні туристів та інші.Вже зараз галузь виробляє
8% ВВП і дає 20% зовнішньоторговельного обігу України. Сьогодні кожний
турист, що відвідав нашу країну, залишає тут майже 500 доларів США. З
урахуванням суміжних видів економічної діяльності надає роботу приблизно
1,8 млн осіб [1].
Готельний ринок на Львівщині має динамічний розвиток. Насамперед
розвиток ринку обумовлений розвитком ринку туристичних послуг.Процес
росту закладів готельного господарства на даній території відбувається
завдяки історичному минулому краю. Згідно даним офіційної статистики
Львівська область впродовж останніх п’яти років за кількістю обслужених
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туристів займає третє місце в Україні після Києва та Івано-франківської
області. Згідно з офіційними даними обласного управління статистики
Львівської області щороку місто з різною метою відвідує від 130 до 200 тис.
туристів[2].
Готельна база Львівського регіону представлена закладами розміщення
різних типів, категорій та форм власності, її основною складовою є готелі.
Майже кожен заклад має свою особливу історію і власну специфіку
обслуговування. Їх можна розділити на три основні групи за якістю послуг та
ціновою категорією:

готелі, які мають високий рівень якості сервісу і цінової політики
(чотирьох і п’ятизіркові);

готелі, сервіс яких знаходиться на проміжному рівні або готелі
«середнього класу» ( тризіркові);

готелі з низьким рівнем послуг та цін (одна-дві зірки, без
категорії).
До п’яти- та чотирьох зіркових готелів Львову належать «CitadelInn»,
«Nobilis», «Леополіс», «Гранд Готель», «Атлас Делюкс Готель», «Astoria».
Здебільшого ці готелі розташовані в центральній частині міста. Вибір
місцезнаходження готелів зумовлений близьким розташуванням до
визначних місць міста – туристичних та історичних пам’яток.
Найбільшу серед категоризованих готелів групу становлять готелі
середнього класу. Частка цієї групи готелів на ринку в загальному становить
35–40%, рівень їх завантаженості залежить від розташування, якості сервісу
та рекламної політики. До відомих готелів цієї категорії можна віднести
«HotelMP», «Панська гора», готель «Жорж».
Готелі низького цінового сегменту становлять 10% ринку готельних
послуг Львівщини. Більшість готелів цієї категорії побудовані у 70-80-х
роках ХХ століття («Власта», «Тустань», Львів»). Екстер’єр даних будівель
містить в собі відголоски радянської та пострадянської доби[2].
У Львівській області інтенсивно розвивається також зелений туризм. За
даними Головного управління економіки Львівської облдержадміністрації,
найбільше агроосель у Сколівському, Турківському, Старосамбірському
районах. Проте в області є низка проблем, що негативно впливають на
розвиток готельного бізнесу та зеленого туризму зокрема, а саме у низькому
розвитку інфраструктури: доріг, пунктів перетину кордону тощо.
Серед тенденцій розвитку готельного ринку Львова – поява
корпоративних форм організації – міжнародних та національних операторів.
У 2012 р. на ринок Львова вийшов відомий міжнародний оператор
WyndhamHotelGroup (бренд RamadaWorldwide), відкривши готель “Рамада
Львів”. Серед перших в Україні інтерес до ринку Львова виявили національні
оператори Premier International – готель “Дністер Прем’єр Готель” та Reikartz
Hospitality Group – готелі “Reikartz Медіваль Львів” і “Reikartz Дворжец
Львів”. Прогнози та надії щодо виходу на готельний ринок Львова інших
міжнародних готельних операторів є лише обнадійливими.
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Львів сьогодні – найпотужніший туристичний центр України, проте не
ділового, а відпочинкового профілю. Для Львова актуальним напрямом є
відновлення інфраструктури розміщення з дотриманням стандартів
обслуговування та розвитку мережі малих і середніх бутик-готелів. Відомі
міжнародні оператори Hilton Worldwide, Holiday Inn, Carlson Rezidor Hotel
Group та інші, що в найбільшій мірі представлені в Києві, не розглядають
Львів як перспективний центр вкладання капіталу. Представники цих
готельних мереж скурпульозно дотримуються стандартів своїх компаній,
вони не підлаштовуються під ринок, характерний для Львова. Для більшості
відомих операторів-брендів світу готелі до 100 номерів – неприпустимо малі
[3].
На найближчий час можна спрогнозувати такі тенденції розвитку
готельного господарства Львівської області:
–посилення інтересу інвесторів до вкладання коштів у його розширення;
–посилення конкуренції між готельними підприємствами, у зв’язку з
поліпшенням якості послуг та збільшенням попиту;
–розширення асортименту послуг та поглиблення спеціалізації;
–посилення взаємозв’язку з іншими галузями економіки.
Для розвитку готельного господарства Львова характерна помітна
тенденційність в Україні, зумовлена особливостями історії, політичного,
економічного розвитку, демографічним та регіональним потенціалом міста.
Ці процеси зумовлюють необхідність наукового обґрунтування адекватних
сучасному стану перспективних напрямів розвитку.
Розвиток сучасного готельного господарства характеризується
адаптацією реформованих готельних підприємств до ринкового середовища,
комплекснимвирішенням назрілих проблем підвищення ефективності та
конкурентоспроможності
ринку
готельних
послуг,
який
почав
поступовонаближатися до світових стандартів. Наближення закладів до
стандартів дасть змогу показати їх інвестиційну перспективність.
Готельне господарство Львівської області упродовж останніх років
демонструє високі темпи розвитку. У перспективі зростатиме частка
додатковихі нетрадиційних місць розміщення туристів, що дасть змогу
урізноманітнитипрограми туристичних маршрутів і залучити до
обслуговування більше людей.
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РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Заклади ресторанного господарства при готелі, надають послуги з
виробництва та реалізації власної продукції споживачам з метою задоволення
їх гастрономічних потреб. Для власників закладів готельно-ресторанного
господарства основною діяльністю є не лише задоволення усіх потреб
споживачів, а й отримання прибутку. Розумне поєднання двох видів
діяльності може не тільки залучити нових клієнтів, але й покращити імідж
усієї компанії в цілому.
Основними складовими ресторанного господарства при готелях є бари,
ресторани та кафе. Вони різні за розміром, кількістю місць, методами роботи,
напрямками приготування тощо, але всі вони є невід’ємною частиною
обслуговування клієнтів та інструментом формування загального
позитивного враження.
Ресторани надають споживачам широкий спектр послуг. Розташування
закладів ресторанного господарства готелю може бути різноманітним: на
першому поверсі будівлі, на даху, у вигляді літніх дворів, зимових садів або
теплиць (системи закритого простору) [1].
Основний метод обслуговування споживачів у ресторанах –
офіціантами. Застосовуються наступні форми обслуговування споживачів:
індивідуальний та бригадний.
Не обов'язково мати кафе в готелі, більшість власників воліють мати
поруч із ресторанами невелике кафе, що дозволяє розширити асортимент
десертів, напоїв та інших кулінарних та кондитерських виробів,
запропонувати метод самообслуговування, який більше імпонує споживачам
з обмеженим часом на користування послугами закладів ресторанного
господарства. У кафе в деяких випадках використовують метод
обслуговування офіціантами.
Бари – найпоширеніший тип закладів ресторанного господарства при
готелі, котрий надає можливість споживачам, не лише можливість
споживання їжі на місці, а й можливість відпочити, послухати музику,
розважитись в комфортних умовах. Залежно від місцезнаходження, бари
поділяються на вестибюльні (лоббі-бар), ресторанні, допоміжні, бенкетні,
при басейні, фітнес-центрі, сауні, міні-бари в номерах готелю тощо.
Більшість барів знаходяться поруч з рестораном. У деяких готелях один або
декілька барів розміщуються на першому поверсі, в загальній гостинній
готелю. Гості готелю та інші споживачі можуть відвідати цей бар. Зазвичай
типи страв, які пропонуються, обмежені, включаючи різноманітні складні
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бутерброди, невелику кількість холодних закусок, дві-три прості гарячі
закуски, два-три види десертів та гарячі напої. Перелік алкогольних та
безалкогольних напоїв ширший, і він відображає концепцію бару та
алкогольну політику ресторану в готельному комплексі [2]. Обслуговування
здійснюється барменом за барною стійкою та офіціантом у залі за столиком.
Готель приділяє особливу увагу організації сніданку. На відміну від
обіду та вечері, майже всі гості готелю приходять на сніданок, оскільки він
входить у вартість проживання. Сніданки при готелях класифікуються за
наступними ознаками: загальноконтинентальний (європейський або
континентальний); національний, або етнічний (англійський, американський,
шведський, німецький, французький, голландський тощо); за часом
організації (ранній, пізній); за асортиментом (розширений, умовно
обмежений,
комплексний);
за
наявністю
алкогольних
напоїв
(з шампанським); за часом вживання їжі (прискорений, експрес-сніданок); за
терміном функціонування (сезонний, місячний); за особливостями раціону
(дієтичний); за релігійними особливостями (вегетаріанський тощо); за
особливостями віку (дитячий тощо) та особливостями організації і подавання
(сніданок до номера готелю) тощо. Відповідно до запропонованого меню
гість самостійно може обрати будь-який тип сніданку за власним смаком.
Інформація про вартість послуги надається в папці для мешканців готелю.
Останнім часом у закладах ресторанного господарства при готелі набула
поширення така послуга, як організація бранчу.
Бранч організовується з 11.00 до 13.00 і пізніше, в деяких випадках – з
12.00 до 16.00. Організація бранчу має низку специфічних особливостей, що
полягають у наступному: гостям пропонують досить різноманітну кількість
страв, у тому числі других гарячих; більш широкий спектр кулінарних
процесів, що використовується під час приготування страв; до меню
включається певний асортимент супів. Пропонуються напої двох видів:
алкогольні – для дорослих; безалкогольні – для дітей; для дорослих можлива
альтернатива вибору напоїв [3].
Організація відпочинку включає розважальну програму не тільки для
батьків, а й для дітей. У деяких готелях діти до певного віку (найчастіше до
6 років) обслуговуються безкоштовно.
Слід зазначити, що більшість закладів ресторанного господарства при
готелях обслуговують не лише гостей, які там проживають, а й здійснюють
обслуговування інших споживачів. Вони також організують обслуговування
урочистих і офіційних прийомів, нарад, конференцій, конгресів, надають
гостям інші послуги: продаж сувенірів, квітів, обслуговування в готельних
номерах і т.д.
Таким чином, робота сучасного закладу ресторанного господарства при
готелі не можлива без налагодженої роботи. При правильній налагодженій
роботі ресторану при готелі, цей структурний підрозділ може приносити
дохід на рівні, а в деяких випадках і більше, ніж доходи від номерного фонду.
Безперечно, що в умовах жорсткої конкуренції навіть перед відомими
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закладами готельно-ресторанного господарства існують труднощі з
утримання своїх позицій на ринку та забезпечення ефективності їх
господарської діяльності. Більшість експертів у готельно-ресторанному
бізнесі вважають, що, враховуючи ринковий попит, головним фактором
успіху готелів та ресторанів є постійне вдосконалення технології
обслуговування споживачів.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ
В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним з найбільш
привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не
нижчою за 40%, при цьому, досягаючи в «туристичних» зонах відмітки
100%. Готельно-ресторанна справа дуже поширена в Європі, натомість
Україна тільки починає розвиватися в цьому напрямку. В Україні, то на
думку спеціалістів, до 1997 року оператори ринку працювали в досить
непоганих умовах: наявність не дуже вимогливих до рівня сервісу
платоспроможних клієнтів дозволяла досягати рентабельності 50%. Саме у
цей період у країні з`явилось чимало нових приватних готелів та ресторанів.
Сьогоднішня ситуація докорінно відрізняється [1]. Вибагливість клієнтів
щодо рівня сервісу, конкуренція між гравцями та несприятлива економічна
ситуація змінили правила гри у готельно-ресторанному бізнесі на суворіші.
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Середня наповнюваність невеликих готелів складає 95-100%, а
рентабельність бізнесу 30-40%. Привабливими сегментами для інвестування
спеціалісти також називають «придорожні» готелі (кемпінги, мотелі), готелісанаторії в зонах Закарпаття та інших оздоровчих регіонів.
В Україні досить нерівномірно розподілені готелі по території держави.
Там де є визначні місця та історичні пам’ятки, отже там є і потік туристів, і
саме в тих місцях будуть розташовуватися і будуватися готелі (табл.1).
Таблиця 1 – Розподіл готелів по всій території України, од.
Роки
Область

2014

2017

2019

Львівська
Закарпатська
Тернопільська
Волинська
Київська
Вінницька
Черкаська
Сумська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Херсонська
Запорізька
Харківська

120
97
50
95
364
65
46
73
132
86
308
286
165
268

170
120
78
110
489
108
92
127
156
414
414
315
202
375

230
132
89
132
583
137
128
148
189
160
496
365
257
443

Згідно з даними, в Україні швидко розвивається готельний бізнес, але не
рівномірно по всій території. Для більшого прибутку потрібно будувати
готелі в туристичних місцях або самим робити гарними, чистими не дуже
привабливі регіони та райони.
Останнім часом людському чиннику в індустрії гостинності
приділяється важлива увага. Створення для робітників і службовців
сприятливого клімату для роботи робить можливим вищий рівень трудової
активності, який стимулює високу трудову активність кожного і відбивається
на доходах підприємства в цілому. Надання працівникам можливості
кар’єрного росту позитивно впливатиме на моральний стан колективу [2].
Створення сучасної індустрії туризму неможливо без підприємств
готельного й ресторанного господарства, які сприяють задоволенню таких
першочергових потреб туристів, як проживання й харчування.
В умовах ринкової економіки потреба в розвитку готельно-ресторанних
послуг виходить за межі економічних інтересів, а забезпечення економічного
зростання базується на розширенні комплексу послуг, що надаються, які
сприяють удосконаленню самої людини, його фізичних та інтелектуальних
здібностей, задоволення його духовних, культурних і соціальних потреб.
В результаті подолання застарілих ринкових відносин і встановлення нових в
перехідному періоді відбувається в певній мірі в процесі деіндустріалізації
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економіки. Це призводить до зменшення питомої ваги промисловості
виробництва, а її розвиток залежить від функціонування сфери послуг,
зокрема, готельних та ресторанних послуг. Тому темпи зростання надання
даних послуг та їх питома вага в створенні кінцевого продукту стають
важливим і для оцінки типу економічного розвитку, що потребують
створення необхідних умов для підвищення продуктивності праці
працівників та інноваційного розвитку сфери гостинності [3].
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КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ПРАЦІВНИКІВ
ГОТЕЛЮ
У період розвитку сфери послуг у світі, бажання гостей готелю стають
більш вибагливими, через це, готельна справа у світі розвивається та
виходить на новий, більш якісніший рівень обслуговування.
Процес обслуговування гостя в готелі можна подати так. Перший
службовець, з яким гості часто стикаються в готелі – швейцар. Він вітає
гостей, що під'їжджають, відкриває двері автомобіля, може допомогти з
розміщенням багажу на візку і відповідає за безпеку гостей. Швейцари є не у
всіх готелях. Штатна одиниця швейцара не приносить доходу готелю та її
дорого укомплектовувати. Тому лише найбільші готелі можуть дозволити
собі мати службу швейцарів. Далі гість підходить до реєстраційної стійки, де
на нього чекає портьє. Від служби портьє залежить, наскільки швидко
відбувається прибуття гостя – один з основних показників якості
обслуговування в готелі. Коли реєстрація гостя завершується, підходить
посильний, щоб провести гостя до номера.
Служба посильних виконує ряд важливих функцій. Посильний пояснює
розташування відділів готелю, подробиці роботи готелю, проводить
заключну перевірку номера при заселенні гостя. Посильні – невід'ємна
частина великого готелю. Гаражна служба, швейцари, служба безпеки готелю
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і служба посильних відіграють ключову роль у створенні образу готелю.
Ніякий інший персонал готелю не має такої кількості часу, проведеного з
гостем, як обслуговуючий персонал. Виявляючи доброзичливість і
гостинність по відношенню до гостя, професійно навчений персонал успішно
просуває ряд послуг готелю. Здатність переконувати, терпіння і
ненав'язливість – неоціненні навички, якими повинний володіти
обслуговуючий персонал готелю.
Служба покоївок у більшості випадків є найбільш функціонально
значимим підрозділом, оскільки цей підрозділ відповідає за прибирання
номерів, холів, коридорів та внутрішніх приміщень, у яких здійснюється
прийом і обслуговування клієнтів.
Персонал усіх категорій готелю повинний уміти створювати атмосферу
гостинності, повинний бути готовим доброзичливо виконувати прохання
проживаючих та виявляти до них терпіння і стриманість. Однією з
найважливіших якостей, необхідних для працівників готелів, що свідчать про
високу культуру людини, є ввічливість, коректність, тактовність, гарні
манери, стриманість. Специфіка роботи в готелі полягає в тому, що її
працівникам доводиться постійно спілкуватися з новими і незнайомими
людьми, з величезною розмаїтістю характерів гостей [1].
Гість – не та людина, з яким слід сперечатися або якому потрібно
доводити, хто сильніший. Гість завжди правий.
Кожен співробітник повинен розуміти, що якість – це не недоступна
розкіш, а невсипуще увагу до потреб гостей. Персонал будь-якого готелю
повинен бути відкритий для змін та нових шляхів постійного вдосконалення
обслуговування гостей [2].
Важливу роль грають і взаємини персоналу між собою. Якщо персонал
готелю багатонаціональний, співробітники повинні ставитися один до одного
з повагою незалежно від положення і культурних відмінностей.
Кожен член колективу стає єдиним цілим з тими товарами і послугами,
які надає готель.
Культура поведінки готельного працівника включає в себе всі сторони
зовнішньої і внутрішньої культури людини, а саме: правила поводження і
поводження, уміння правильно висловлювати свої думки, дотримуватися
мовного етикету.
Ввічливість свідчить про культуру людини, його ставлення до роботи і
до колективу.
Для готельного працівника дуже важливо бути тактовним у взаєминах з
гостями, постійно пам'ятати про повагу до людини.
Тактовну поведінку готельних працівників складається з ряду факторів.
Головний із них – це вміння не помічати помилок і недоліків у поведінці
гостей, не акцентувати на них увагу, не виявляти зайвої цікавості до їх одягу,
звичаїв, традицій.
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Не можна задавати зайвих питань, розповідати про свої справи,
проявляти настирливість. Не можна показувати гостю, чи подобається він
тобі чи ні, робити непотрібні зауваження, читати моралі, висловлювати різні
претензії, розпитувати гостей про їхнє особисте життя.
Необхідно вести себе тактовно і по відношенню до відвідувачів гостей –
не можна розпитувати їх про мету візиту, а також заходити в кімнату без
дозволу проживаючого.
Тактовність виявляється і в увазі до гостя. Якщо гість захворів, потрібно
допомогти йому дістати ліки, подзвонити по телефону. Особливо уважними і
тактовними треба бути до літніх людей, прощати їх слабкості – адже вони
часто розсіяні, забудькуваті і ранимі. Гідність і скромність – обов'язкові для
готельного працівника риси людського характеру [3].
Існують правила поведінки персоналу готелів:
1. Працівник готелю повинен бути завжди готовий надати клієнту
послугу.
2. Працівник повинен демонструвати позитивне ставлення до гостя:
показувати повагу, вести бесіду ввічливо, зберігати витримку.
3. Працівник має посміхатися гостю, підтримувати контакт очима.
4. Потрібно вміти тактовно інформувати гостя і повідомляти йому навіть
неприємні новини.
5. Жоден працівник готелю не має право сперечатися з гостем, навіть
через дрібниці. А якщо йому не дуже зрозуміле бажання гостя, то чемно
перепитати.
6. Проблеми гостя потрібно вирішувати швидко і невідкладно.
Працівник готелю повинен зробити все можливе, щоб заспокоїти гостя.
7. Кожен працівник повинен демонструвати впевненість і
компетентність.
8. Працівники готелю повинні практикувати обслуговування типу "на
відстані 3-х кроків".
9. Працівники готелю повинні нести відповідальність за максимальний
рівень чистоти готелю.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ “ALL-INCLUSIVE” НА УКРАЇНСЬКОМУ
РИНКУ ПОСЛУГ
All inclusive або “все включено” – це відмінний шанс відпочити,
присвячуючи весь час собі і власному дозвіллю, не відволікаючись на
побутові проблеми. Така система передбачає, що придбавши путівку, можна
оплатили повну турботу про себе – проживання, харчування, алкоголь,
розваги, а також інші види послуг.
Першу систему “All-inclusive” запропонував французький клуб
відпочинку Club Med. Це відбулося у 50-х роках ХХ сторіччя в готелі на
одному з островів Карибського басейну. Поштовхом для ідеї послужила
фінансова криза в США. Справа розвивалася, і до 60-х років практично всі
готелі на Карибах почали працювати за системою “все включено”. Незабаром
у 70-х роках концепцію відпочинку all inclusive, взяла собі на озброєння
Туреччина. Турецькі готелі хотіли таким чином привабити заможних
німецьких туристів. А по факту, привабили усіх, кому до вподоби відпустка,
проведена у затишних і ледачих умовах [1].
Українським і європейським туристам вже давно припала до душі
система “all inclusive”, що переводиться як "все включено". Втім, воно і не
дивно, адже обслуговування в готелях за такою схемою має на увазі
включення у вартість мешкання ще і харчування, вживання напоїв, частіше за
все місцеве виробництво, і багатьох інших видів послуг. Сьогодні
розміщення по системі "все включено" отримало величезну популярність, і
навіть з'явився розвиток концепції у вигляді "ультра все включено" і "супер
все включено". Готелі, що надають послуги у рамках "Усе включено", по
суті, беруть на себе зобов'язання надавати постояльцям повний пансіон.
А ось деталі обслуговування визначаються внутрішньою системою готелю і
країною перебування. Дуже часто різноманіття і загальне число послуг,
якими можна користуватися, безпосередньо пов'язані з числом "зірок"
конкретного готелю [3].
Не зважаючи на те що “All-inclusive” з’явився на українському ринку
зовсім не давно з настанням відпусток, для багатьох людей стає актуальним
питання: «Де відпочити?». В даний час відпочинок в Україні нічим не
поступається закордонним курортам. Туристи можуть відвідати Одесу,
Затоку, Бердянськ, Коблево, Залізний порт, Скадовськ та інші курорти,
заселитися в фешенебельних апартаментах з усіма зручностями, чарівними
панорамами з вікна або тераси і відчути на собі найвищий рівень
європейського сервісу, зануритися в світ розваг. Як в Україні, так і в
Туреччині, Єгипті готель на першій береговій лінії завжди обходиться
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туристу дорожче, ніж готель, що відноситься до другої і третьої ліній.
Вони розташовані безпосередньо на березі моря, а відстань до найближчого
пляжу від готелю не перевищує ста метрів. Друга берегова лінія передбачає
наявність між готелем і пляжем прогулянкових алей (уздовж морського
узбережжя), доріг. Відстань до найближчого пляжу становить не більше
двохсот метрів. Відстань від готелів третьої, четвертої та п'ятої ліній до
пляжів становить не більше трьохсот метрів. До них можна дістатися на
спеціальному транспорті [2].
Для порівняння послуг візьмемо Україну та Туреччину з однаковими
параметрами. Ціна апартаментів класу «люкс» в Україні залежить від ряду
факторів. Двомісні, тримісні і чотиримісні номери в сезон обійдуться
дорожче, ніж одномісні. Наприклад, за ніч у номері «люкс», в середньому
буде 1200 грн. обладнані кондиціонером, холодильником і плазмовим
телевізором. В номері є електрочайник, сейф, власний санвузол. У вартість
номера «люкс», включений сніданок. У розпорядженні готелю знаходяться
затишний ресторан і бари. Постояльці зможуть користуватися безкоштовним
Wi-Fi. Ціна апартаментів класу «люкс» в Туреччині також залежить від ряду
факторів. Основний фактор це сезонність, якщо сезон в розпалі, то середня
ціна в такому номері буде коштувати 3000 грн, якщо брати до уваги, що це не
сезон, то ціна падає до позначки в 1600 грн. Номера обладнані
кондиціонером, холодильником і плазмовим телевізором. В номері є
електрочайник, сейф, власний санвузол. У розпорядженні готелю
знаходяться затишний ресторан і бари. Постояльці зможуть користуватися
безкоштовним Wi-Fi. Тому порівнявши дану ситуація ми бачимо що
Українські курорти майже нічим не відрізняються від закордонних і головне
ціна набагато нижча ніж в інших туристичних країнах [4].
Основні переваги для власників в системі обслуговування "All Inclusiv":
раціональне використання матеріально-технічної бази комплексу; ефективне
планування, зокрема в організації постачання, планування завантаження
готелю; ефективне використання інформаційних технологій для планування і
контролю усіх процесів; спеціалізація персоналу та його ефективна
структуризація; висока якість обслуговування; здешевлення собівартості
сировини за рахунок великих обсягів; більш повноцінне використання
продуктів харчування; залучення додаткового сегменту гостей з обмеженими
фінансовими можливостями, які за інших умов не можуть дозволити собі
скористатися послугами готелю. Серед недоліків системи "All Inclusive"
насамперед потрібно означити наступне: досить часто очікування гостей не
співпадають з реальністю. Це насамперед відноситься до організації
харчування, так як можливість різноманітного харчування обмежується
низьким бюджетом; свобода вибору харчування та розваг гостями окреслена
межами готельно-ресторанного комплексу; так як продукти харчування та
напої, які пропонуються в комплексі є безкоштовними, значна частина гостей
перевищує норми споживання страв і напоїв, що негативно відображається
на здоров є причиною конфліктних ситуацій; при змішаній системі
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"All Inclusive" в готелі можуть розміщатися гості, які не оплатили додаткові
послуги і не можуть споживати напої. Це надає певний дискомфорт. В той же
час власники повідомляють про випадки, коли гостей, які не заплатили за
певні послуги, пригощають чи продають їм напої; низька мотивація
працівників готелю, внаслідок того, що більшість гостей не платять “чайові”;
некваліфіковані кадри, що пов'язано з сезонністю роботи та економічними
факторами; досить обмежена частина туристів відвідує місцеві ресторани
поза межами комплексу, що негативно відображається на місцевому
бізнесі [5].
Отже, проаналізувавши всю систему “All-inclusive” в Україні, можна
сказати, що в більшості курортних регіонах ця система досить добре
розвинена і майже нічим не відрізняється від закордонних курортів, але
система має ще певні недоліки, які незабаром будуть виправленні і Україна
зможе зробити гідну конкуренцію закордонним курортам.
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OСOБЛИВOСТI УПРАВЛIННЯ ПЕРСOНАЛOМ ГOТЕЛЬНИХ
ПIДПРИЄМСТВ
Актуальнiсть дoслiдження управлiння персoналoм пiдприємств
гoтельнo-рестoраннoї сфери в умoвах глoбалiзацiї пoяснюється тими
пiдвищеними вимoгами клiєнтiв, якi пред'являються дo гoтельних пoслуг у
сучасних умoвах. Персoнал гoтельнoгo пiдприємства є важливoю складoвoю
кiнцевoгo прoдукту i, oтже, якiсть oбслугoвування в oрганiзацiях гoтельнoгo
кoмплексу залежить вiд майстернoстi та свiдoмoстi працiвникiв.Таким
чинoм, ефективне управлiння людьми перетвoрюється на oдну з
найважливiших функцiй гoтелю – функцiю управлiння персoналoм.
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Дoслiдженню сутнoстi управлiння пiдприємствами придiляли увагу
наступнi вченi, як Л.I. Вoрoтiна, А.Л. Гапoненкo, Л. Геллoвей, Р.Л. Дафт,
В.Ф. Кифяк, Ф. Кoтлер, А.I. Кредiсoв, O.П. Луцiй, С.В. Мoчерний,
З.I. Тимoшенкo, I.М. Шкoла та iншi автoри.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oсoбливoстей управлiння
персoналoм гoтельних пiдприємств.
Управлiння пiдприємствoм у гoтельнo-рестoраннiй галузi – це
управлiння, яке передбачає: oрiєнтацiю пiдприємства на пoпит i пoтреби
ринку, на запити кoнкретних спoживачiв i oрганiзацiю прoпoзицiї тих видiв
пoслуг, якi мають пoпит i мoжуть принести пiдприємству гoтельнoгo
гoспoдарства намiчений прибутoк; пiдвищення ефективнoстi надання пoслуг,
зменшення витрат, oтримання oптимальних результатiв; гoспoдарську
самoстiйнiсть, щo забезпечує свoбoду прийняття рiшень; пoстiйне
кoригування цiлей i прoграм залежнo вiд ситуацiї на ринку; неoбхiднiсть
застoсування сучаснoї iнфoрмацiйнoї бази з кoмп'ютернoю технiкoю для
багатoварiантних рoзрахункiв при прийняттi oптимальних i oбґрунтoваних
рiшень [3, с. 121].
Важливими є такi сучаснi функцiї управлiння персoналoм у гoтельнoрестoраннiй галузi:
- планування якiснoгo i кiлькiснoгo складу працiвникiв;
- iнфoрмацiйне забезпечення системи управлiння персoналoм;
- сoцiальнo-психoлoгiчна дiагнoстика людських ресурсiв, аналiз i
регулювання взаємoвiднoсин у кoлективi;
- управлiння вирoбничими i сoцiальними кoнфлiктами, фoрмування
стабiльнoгo трудoвoгo кoлективу;
- планування дiлoвoї кар’єри працiвникiв;
- прoфесiйна i сoцiальнo-психoлoгiчна адаптацiя нoвих працiвникiв;
- аналiз i oцiнка кадрoвoгo пoтенцiалу;
- фoрмування кадрoвoгo резерву;
- маркетинг персoналу [1, с. 82].
Ефективне функцioнування пiдприємств гoтельнo-рестoраннoї галузi
немoжливе, якщo структурнi пiдрoздiли дублюють функцiї oдин oднoгo.
Тoму на кoжнoму пiдприємствi пoвинен iснувати чiткий пoдiл працi мiж
oкремими працiвниками та пiдрoздiлами. Вiд тoгo наскiльки ефективнo
прoвoдиться пoлiтика управлiння персoналoм залежить дiяльнiсть
пiдприємства. Персoнал грає важливу рoль в успiшнoму рoзвитку
пiдприємства, тoму неoбхiднo чiткo пiдхoдити дo вибoру метoдiв управлiння
персoналoм. Вiд вибoру тих чи iнших метoдiв управлiння персoналoм
залежить якiсть oрганiзацiї працi на пiдприємствi, яка привoдить дo
укрiплення зв’язкiв в трудoвoму кoлективi, щo є важливим елементoм
ефективнoгo управлiння персoналoм [3].
Сфера гoстиннoстi oхoплює рiзнi групи пiдприємств, включаючи гoтелi,
мoтелi, гoстьoвi будинки, рестoрани, кафе, магазини туристських тoварiв,
парки вiдпoчинку, iншi сфери, пoв'язанi з туризмoм i вiдпoчинкoм, якi
надають сoцiальнiта персoнальнi пoслуги. Гoлoвним призначенням iндустрiї
гoстиннoстi є ствoрення та забезпечення кoмфoртабельнoгo вiдпoчинку
шляхoм надання пoслуг туристам, якi вiдвiдують країну чи мiстo в рiзних
цiлях.
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В свoю чергу, персoнал гoтелю пoвинен вiдпoвiдати наступним
вимoгам:
- мати прoфесiйну пiдгoтoвку i квалiфiкацiю, наявнiсть спецiальнoї
oсвiти (oснoвнoгo абo дoдаткoвoгo), oтриманoгo в навчальнoму закладi, щo
має лiцензiю на правo ведення навчальнoї дiяльнoстi в oбластi oснoвнoї абo
дoдаткoвoї oсвiти у сферi туризму з видачею дoкументiв державнoгo зразка
(диплoма, свiдoцтва, пoсвiдчення);
- знати закoнoдавчi i нoрмативнi акти, фoрмальнoстi мiжнарoдних нoрм
у сферi туризму, матерiали i дoкументи мiжнарoдних туристських
oрганiзацiй, iнoземну мoву в oбсязi, щo вiдпoвiдає викoнуванiй рoбoтi;
- вмiти дати чiткi, тoчнi вiдпoвiдi на пoставленi туристами i
пoстoяльцями питання;
- вoлoдiти iнфoрмацiєю, неoбхiднoю для спoживача, i пoстiйнo її
активiзувати;
- пiдвищувати свoю квалiфiкацiю (на курсах, семiнарах та iн) не рiдше
oднoгo разу на рiк;
- мати стаж рoбoти в гoтельнoму бiзнесi абo сумiжних з ним галузях
дiяльнoстi;
- знати свoї пoсадoвi oбoв'язки [3].
Oснoвний принцип ефективнoї oрганiзацiї рoбoти персoналу –
«пoтрiбний чoлoвiк в пoтрiбний час на пoтрiбнoму мiсцi». Реалiзацiя цьoгo
принципу вимагає системнoгo пiдхoду, i першим крoкoм на цьoму шляху є
планування персoналу.
Таким чинoм, мoжливo припустити, щo умoвами для ефективнoгo
управлiння трудoвими ресурсами у гoтельнo-рестoраннiй галузi є:
iндивiдуальне планування кар’єри, пiдгoтoвка та перепiдгoтoвка персoналу,
стимулювання прoфесiйнoгo рoсту; гнучкi системи oрганiзацiї рoбiт;
принципи врахування iндивiдуальнoгo вкладу працiвникiв та рiвня їх
прoфесiйнoї кoмпетенцiї в системi oплати працi; висoкий рiвень участi
працiвникiв у рoзрoбцi та прийняттi управлiнських рiшень; практика
делегування пoвнoважень пiдлеглим; задoвoленiсть результатами працi;
система iнфoрмування працiвникiв, кoрпoративнi засoби iнфoрмацiї; рiвень
кoрпoративнoї культури, рiвень дисциплiни; система атестацiї персoналу,
наявнiсть кадрoвoгo резерву; мета функцioнування пiдприємства, спoсoби
їїдoсягнення, фiлoсoфiя дiяльнoстi, суспiльне значення.
В даний час управлiння персoналoм є неoбхiдним кoмпoнентoм
управлiнськoгo, екoнoмiчнoгo та iнших напрямкiв пiдгoтoвки. Навчання
менеджерiв oснoвним принципам i метoдам управлiння персoналoм, у тoму
числi в гoтельнo-рестoраннiй галузi, буде сприяти фoрмуванню в них
рoзумiння важливoстi ефективнoстi i наукoвo oбґрунтoванoї рoбoти з
людьми, зрoстанню престижу кадрoвих служб i пiдвищенню ефективнoстi
викoристання трудoвoгo ресурсу.
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РOЗВИТOК ТУРИСТИЧНИХ НАПРЯМIВ НА ВIННИЧЧИНI
За умови ефективного використання туристично-рекреаційних ресурсів
Вінниччина могла б увійти до провідних туристичних регіонів України.
Однак туристичний потенціал Вінницької області сьогодні повністю не
розкрито. Основними перепонами на цьому шляху виступають переважно
чинники
управлінського,
фінансово-економічного,
екологічного,
інформаційного, соціального та культурного характеру. Тому для
подальшого розвитку туристичної галузі області важливим е аналіз сучасного
стану справ у даній сфері, виявлення перспектив та розробка обгрунтованих
пропозицій щодо зміцнення позицій Вінницької області на ринку
туристичних послуг.
Пoтенцiал туристичнoї галузi Вiнницькoї oбластi вiдoбражений в працях
вiдoмих учених, таких як В.I. Биркoвич, Н.В Васильєва, Г.I. Денисик,
В.М. Вoлoвик, А.Г. Кiзюн, Т.Ю. Лужанська, В.П. Феєр та iн.
Метoю даного дoслiдження є аналiз краєзнавчих туристичних ресурсів
Вiнницькoї oбластi.
Наша країна вoлoдiє значними прирoдними туристичними ресурсами:
сприятливими клiматoтерапевтичними умoвами, привабливими рiвнинними,
гiрськими й аквальними (мoрськими та рiчкoвими) ландшафтами, багатoю
флoрoю i фаунoю. Геoлoгiчнi лiкувальнo-oздoрoвчi прирoднi ресурси країни
– мiнеральнi i радoнoвi вoди, лiкувальнi грязi, бiшoфiт, oзoкерит, рoпа
лиманiв - належать дo унiкальних у свiтoвoму масштабi.
Україна належить дo країн iз пoтужними суспiльними туристичними
ресурсами. Численнi унiкальнi пам'ятки архiтектури, археoлoгiї, мистецтва
формують непoвтoрну ауру iстoричнoї i культурної значимoстi нашої
держави, щo є додатковим пoзитивним чинником рoзвитку туризму в країнi
[2, с. 230].
Вiнницька oбласть рoзташoвана в центральнiй частинi Правoбережнoї
України, в лiсoстепoвiй зoнi. Плoща - 26,4 тис. кв. км (4,4% теритoрiї країни).
Мальoвнича прирoда Вiнниччини, прирoднo-теритoрiальнi кoмплекси є
важливими рекреацiйними ресурсами. На базi радoнoвих вoд ствoренo
курорт Хмiльник. Курoрт Немирiв заснoваний завдяки наявнoстi мiнеральних
джерел.
В oбластi функцioнує 28 гoтелiв. На території oбластi 204 рiчки, щo
належать дoбасейнiв Пiвденнoгo Бугу (Згар, Рiв, Снивoда), Днiстра
(Мурафа, Немия, Русава) та Днiпра (Рoсь, Гнилoп'ять, Гуйва). В oбластi 320
теритoрiй та oб'єктiв прирoднo-запoвiднoгo фoнду, в тoму числi 11 паркiв, щo
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є пам'ятками садoвo-паркoвoгo мистецтва. Загальна кiлькiсть пам'ятoк iстoрiї,
археoлoгiї, мiстoбудування i архiтектури, мoнументальнoгo мистецтва
станoвить 2204 oдиницi. 511 пам'ятoк архітектури внесенo дo Державнoгo
реєстру нацioнальнoгo культурнoгo надбання.
Цiкавими туристськo-екскурсiйними oб'єктами є залишки скельних
храмiв. Печерний храм VI-VII ст. з унiкальними рельєфними кoмпoзицiями i
написами був виявлений В. Антoнoвичем ще у 1883 р. в рoзкoлинi скелi над
рiчкoю Бушка (с. Буша). Тут збереглися такoж Вежа, щo вхoдила в кoмплекс
укрiпленьXVII ст., i Пoкрoвська церква з келiями (1787 p.).
Скельний мoнастир – комплекс спoруд ХI-ХIХ ст., дo якoгo вхoдять
3 печерних церкви (Усiкнoвення гoлoви Св. Ioанна Предтечi, Св. Параскеви
П'ятницi, Св. Антoнiя Печерськoгo), рoзташoваний над Днiстрoм у с Лядoва.
Палацoвo-паркoвi ансамблі XVIII-XIX ст. збереглися у селах Антoпiль,
Верхiвка, Вoрoнoвиця. У вoрoнoвицькoму палацi рoзмiщується музей авiацiї.
У 1869-1876 pp. тут жив вiдoмий авiакoнструктoр O.Ф.Мoжайський у маєтку
брата, де прoвiвсвoї першi експерименти, збудував дерев'яний планер iз
нерухoмими крилами [2].
У пейзажнoму парку селища Мурoванi Курилiвцi зберiгся палац
(1805 p.), а такoж залишки укрiплень XVI ст. з пiдземними казематами.
Палац iз прилеглим паркoм (1897-1917 pp.) у м. Немирiв з 1921 р. функцioнує
як будинoк вiдпoчинку. Тут у 1821 р. нарoдився вiдoмий рoсiйський пoет
М.O. Некрасoв.
Кращим зразкoм класицизму серед архітектурних споруд України
вважається палац (1757 р.) у Тульчинi. Худoжнє оздоблення iнтер'єру майже
повністю знищене вже в радянський перioд. Ремoнт палацу триває з 1975 р.
В Тульчинi зберiгся також малий палац (1782 р.). Oбидва вoни належали
Пoтoцьким.
Правoславнi, катoлицькi, iудаїстськi культoвi спoруди XVII-XIX ст.
збереглись у Вiнницi. Микoлаївський сoбoр (1829 р.), приватний корпус iз
дзвіницею i вежа з оборонними мурами (XVIII ст.), а такoж гoспoдарчi
споруди Микoлаївськoгo мoнастиря, костьол Непoрoчнoгo зачаття
(1627 p., 1791 p.) збереглись у Шаргoрoдi. В м. Хмiльник дo наших днів
дiйшли oбoрoнна вежа (1534 p.), костьол Усiкнoвення гoлoви Св. Ioанна
Предтечi (1630 р.) i пoмiщицький палац (1911-1915 pp.). Прoектi рoзписи
церкви в с. Кукавка здійснений В.Трoпiнiним, ще пiд час йoгo перебування у
крiпацтвi. У Браїлoвi, в маєтку Надiї фoн Мекк, у XIX ст. бував
П. Чайкoвський. Клoд Дебюссi давав тут урoки музики.
У Брацлавi, кoлишньoму центрi вoєвoдства, зберiгся будинoк, у якoму
жив винахiдник польової кухнi Турчанoвич. Не збереглась мiська церква, в
якiй правив службу дiд Ф. Дoстoєвськoгo.
Мiстo Рiв називали «стiнoю Пoдiлля». В 1537 р. фoртеця, пoдарoвана
кoрoлем Сигiзмундoм I йoгo дружинi Бoнi Сфoрца, була перейменoвана на
Бар.
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Iстoрiя Вiнницькoї oбластi пoв’язана з iменами багатьoх видатних людей
- тут творили В.Трoпiнiн, П.Чайкoвський, М.Некрасoв; у XIX ст. жив i
працював російський хiрург М. Пирoгoв. Церква-усипальниця, де
зберігається забальзамoване тiлo великoгo вченoгo, маєтoк – музей, аптека з
музеєм воскових фiгур – важливі oб’єкти туризму oбластi. Два стoрiччя тoму
писав на Вiнниччинi свою знамениту "Науку перемагати" O. Сувoрoв. У селi
Тиманiвцi Тульчинськoгo райoну функціонує мемoрiальний музей славетнoгo
пoлкoвoдця, а такoж, музей iстoрiї села та худoжнiй музей iм.
Т. Г. Шевченка. Численних туристів приваблюють мемoрiальнi музеї
Ф. Мoжайськoгo - у Вoрoнoвицi, П. Чайкoвськoгo – у Браїлoвi Жмеринськoгo
райoну, вченoгo – мiкрoбioлoга акад. П. Забoлoтнoгo – у с.Забoлoтнoму
Крижoпiльськoгo райoну, М. Леoнтoвича – у м. Тульчинi. Вiтчизнянi та
iнoземнi туристи прoявляють значний інтерес дo iстoричнoгo oб’єкта –
ставки гiтлерiвськoгo Верхoвнoгo кoмандування "Вервoльф", збудoванoї у
роки другої світової війни неподалік Вiнницi [3].
Таким чинoм, Вiнниччина має значний рекреацiйний пoтенцiал, який є
гoлoвним фактoрoм рoзвитку туризму. Прирoднi рекреацiйнi ресурси
включають лiсoвi масиви, запoвiднi теритoрiї, мальoвничi дoлини рік Днiпра,
Пiвденнoгo Бугу та їх притoк, гiдрoмiнеральнi ресурси Хмiльника, лiкувальнi
грязi в oкoлицях Хмiльника, Кoзятина, Липoвця. На Вiнниччинi є чисельнi
пам’ятники архiтектури та iстoрiї, меморіальні мiсця та культові спoруди,
панськi маєтки у вiкoвих парках з палацoвими ансамблями.
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Науковий керівник: Алла Лук’янець,
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ ДІЛОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Діловий туризм (Business Travel) - один із напрямків сучасного туризму,
що найбільш швидко розвивається останнім часом. Це один із
найперспективніших напрямів сучасного туризму. Він є найбільш
прибутковим і має величезне значення для приймаючої країни з економічної
точки зору.
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Щорічно в світі здійснюється більше 100 млн. бізнес-турів [1]. Частка
бізнес-туризму в світі, за оцінками експертів ВТО, становить майже 20%, а
50% доходів авіакомпаній та 60% доходів готелів становить обслуговування
туристів саме цієї категорії. На діловий туризм уже припадає $399 млрд. з
$6,5 трлн. загальносвітового обороту туристичної галузі. За прогнозами
Всесвітньої туристичної організації, протягом найближчих десяти років
оборот ділового туризму збільшиться вп’ятеро - з $399 млрд. до $2 трлн., а
кількість ділових поїздок потроїться - з 564 млн. заходів до 1,6 млрд. [6].
Для задоволення потреб туристів, які прибувають на конференції,
симпозіуми, наради, ділові зустрічі тощо, в багатьох країнах світу створені
готелі, які мають певну інфраструктуру для організації бізнес-заходів.
У даний час центрами ділового туризму України вважаються Київська,
Одеська та Львівська області, на території яких є засоби розміщення,
забезпечені конференц-залами, залами для переговорів, бізнес-кімнатами та
бізнес-центрами з необхідним обладнанням для проведення ділових заходів.
Проте вітчизняний ринок ділового туризму поки що перебуває у стадії
формування. Тому актуальним є виявлення особливостей функціонування
бізнес-готелів в умовах сьогодення, перспективи розвитку ділових готелів, а
також пропонування заходів, спрямованих на вдосконалення організації
надання послуг туристам, приїжджаючим із діловою метою [2].
Діловий туризм відіграє найважливішу роль в розвитку національної
економіки будь-якої країни, активно сприяючи її інтеграції в світовий ринок.
Основними цілями ділового туризму є:
 проведення переговорів, нарад і ділових зустрічей з партнерами по
бізнесу;
 встановлення і налагодження ділових контактів;
 відвідування професійних заходів (конгресів, симпозіумів,
конференцій, виставок, ярмарок тощо);
 участь у спортивних змаганнях, гастролі;
 інсентив-тури, тренінги та навчання співробітників;
 поїздки офіційних делегацій тощо.
Обсяги бізнес-туризму складаються з двох основних сегментів – «КДП»
(класичні ділові поїздки) та «MICE» (Meetings-Incentives-ConventionsExhibitions). В сучасній структурі міжнародного ділового туризму
переважають класичні ділові поїздки та корпоративні зустрічі
(70% всіх ділових поїздок). Частка поїздок на конгреси та конференції
складає більше 15%, на виставки та ярмарки – понад 11%. Приблизно 3-4%
поїздок припадає на інсентив-тури [5].
За словами спеціалістів бізнестревел, найчастіше відрядники відвідують
Київ та крупні обласні центри: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів,
Одесу.
Не зважаючи на те, що західна частина України приваблює багато
туристів з усього світу, завдяки тому, що це найбільш екологічно чистий
регіон нашої країни, який багатий на мінеральні джерела, цілюще повітря та
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відомий гірськолижний курорт Буковель, - як напрямок ділового туризму
західний регіон користується популярністю в основному ділових людей
української столиці. Ймовірно, це пов’язано з тим, що час, затрачений на
проїзд з інших регіонів України може зайняти від 16 до 24 годин. Проте,
західний регіон часто використовують для мотиваційних поїздок
(гірськолижні тури як винагороди для кращих співробітників або партнерів)
[3].
В Україні існує ціла низка проблем, які заважають швидкому розвитку
туризму взагалі та діловому туризму зокрема. У нас немає стандартів і
технічних регламентів, гармонізованих з європейськими, щодо туристичних
об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури. Інфраструктурне та
інформаційне облаштування цих об’єктів у більшості, нажаль, не відповідає
сучасним вимогам. Матеріально-технічна база сфери туризму і курортів,
зокрема, санаторно-курортних закладів, відверто застаріла. В Україні
спостерігається великий дефіцит кваліфікованих кадрів туристичної галузі з
відповідним досвідом. Ділова людина, особливо іноземний бізнесмен, хотіла
б поселитися в Україні не просто в першокласному готелі, а у
спеціалізованому бізнесготелі, обов’язковою складовою якого є
диверсифікований бізнес-центр, що має надавати безліч ділових послуг з
обов’язковою розважальноознайомлювальною програмою. Сьогодні існує
загальна необхідність модернізації засобів розміщення для ділових
відвідувачів України. За висновками дослідження міжнародних ділових
організацій, столиця й інші місця України виявляються далеко не на висоті за
якістю ділової інфраструктури. Менше 20% українських готелів сьогодні
відповідають вимогам світових стандартів за рівнем комфорту [4].
В умовах ринкової економіки при обмеженості фінансових ресурсів
українських підприємств туристичного комплексу, особливої актуальності
набуває питання пошуку джерел їхнього фінансування. Перспектива
розвитку цього комплексу визначається, насамперед, характером
інвестиційної політики в країні. Управління інвестиційною привабливістю та
податкове стимулювання є важливими чинниками, що впливають на
залучення як іноземних, так і внутрішніх інвестицій у туристичну галузь.
Отже, комплекс проблем, пов’язаних із прийманням ділових туристів у
наших готелях, може бути вирішений, передусім, за допомогою створення
крупних національних готельних ланцюгів, а згодом і міжнародних ланцюгів,
включаючи готелі високих категорій. Враховуючи, що в даний час українські
готелі знаходяться в різних формах власності й управління, широке
застосування має знайти франчайзинг, який не потребує зміни форми
власності. Організація, здатна виконати функції консолідації готелів у
ланцюзі, не обов’язково повинна мати свої власні підприємства розміщення.
Звісно, в цьому випадку центральною проблемою стає пошук інвестицій.
Очевидно, що здійснення подібної акції вимагає великої організаційної
підготовки та розробки відповідного проекту. Об’єднання готелів під єдиним
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управлінням дасть колосальну вигоду як власникам об’єктів, так і їхнім
операторам. Головна перевага, яку одержує готель, що входить у ланцюг зниження загальних витрат. Крім того, це дозволить ланцюгам проникнути і
на міжнародні ринки, розширюючи сферу свого впливу.
Входження нашої держави до дедалі більшої кількості міжнародних
організацій, проведення тут європейських і світових форумів, спортивних
змагань і чемпіонатів дають змогу швидко змінити ситуацію на краще.
Україна має всі можливості стати діловою туристичною державою світового
рівня.
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ЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ В ОСВІТНІХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ
Виховання здорової, гармонійно розвиненої людини – основне завдання
сім'ї та школи. Саме в шкільний період життя закладається фундамент для
всебічного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, формування
різноманітних рухових умінь і навичок. Все це призводить до виникнення
об'єктивних передумов для гармонійного розвитку особистості. Фізичний
розвиток підростаючого покоління – проблема, яка займала вчених,
письменників, педагогів, які практикують і вихователів в різний час.
Фізичний розвиток дітей – це запорука збереження їх здоров'я і можливості
вести повноцінне життя в суспільстві.
Як правильно виховувати в дітях фізичну культуру і пояснити їм
важливість фізичного розвитку, що потрібно робити для розвитку
фізичної культури дітей і т.д. Ці питання завжди актуальні для педагогів і
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психологів, які працюють в освітніх організаціях, так як відповідно до
сучасних освітніх стандартів фізичний розвиток дітей стоїть в одному
ряду з такими першорядними завданнями, як особистісний і духовний
розвиток.
Одним з елементів правильного фізичного розвитку є раціональне
харчування. Відомо, що структура фактичного раціону харчування українців,
що склалася в даний час, не відповідає фізіологічним потребам організму [1].
Дефіцит білка в раціоні харчування населення складає 20%, дефіцит вітамінів
20-30%, нестача йоду відчуває 70% населення, а нестача селену - 40-45%.
Найбільш гостра проблема неадекватного харчування і аліментарнозалежних захворювань у дітей шкільного віку [2]. Це обумовлено
специфічними фізіологічними потребами організму, що росте і високими
розумовими і фізичними навантаженнями, яких зазнає сучасний школяр. У
зв'язку з цим збалансоване харчування дітей – основа їх здоров'я, яка
обумовлює оптимальне функціонування всіх систем організму в
майбутньому. Щодо питань організації шкільного харчування МОЗ України
відзначає незбалансованість раціонів харчування учнів, для яких
характерні дефіцит білків з високою біологічною цінністю (тваринного
білка) і поліненасичених жирних кислот, дефіцит вітамінів і мінеральних
речовин, переважання в раціоні вуглеводно-жирового
компонента і
тваринних жирів, надлишок простих вуглеводів (цукрів),
недостатня
кількість харчових волокон. Особливо слід відзначити дефіцит вітаміну С,
недостатню забезпеченість вітамінами В1, В2, В3, А, Е, фолієву кислоту і
каротин.
Організація раціонального харчування в освітній організації являє собою
складну роботу різних фахівців, що вимагає врахування вікових та
індивідуальних особливостей дітей. Однак в сучасних школах часто можна
спостерігати ситуацію, коли шкільне меню складено з порушенням норм
харчування для дітей того чи іншого віку, відбувається додаткова реалізація
продуктів харчування, які завдають шкоди організму учнів. Багато дітей
харчуються неорганізовано, вживають велику кількість чіпсів, сухариків і
сухих продуктів швидкого приготування. Все це позначається негативно на
фізичному розвитку підростаючого покоління. За даними Міністерства
охорони здоров'я України, діагноз «здоровий»
сьогодні може бути
поставлений тільки 12% учнів початкових класів, а до моменту закінчення
середньої школи кількість здорових дітей скорочується до 5%. У цьому
винне погане незбалансоване і неправильне харчування дітей.
Школа є важливим життєвим середовищем, за допомогою якої можна
формувати звички до правильного харчування, стереотипів в цьому питанні і
мати вплив на процес харчування.
Саме шкільний вік є тим періодом, коли відбувається основний розвиток
дитини і формується образ життя, включаючи тип харчування.
В даний час можна з упевненістю стверджувати, що саме педагог у змозі
зробити для здоров'я сучасного учня більше, ніж лікар. Це не означає, що
вчитель повинен виконувати обов'язки медичного працівника. Просто
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педагог повинен працювати так, щоб навчання дітей в школі не завдавало
шкоди їх здоров'ю, що не знижувало рівня мотивації навчання, і перш за все
навчально-пізнавальних мотивів учня.
Середній шкільний вік або підлітковий вік охоплює дітей у віці від 12 до
15 років, тобто учнів 5 - 8 класу. Це вік переходу від дитинства до юності,
який характеризується загальним підйомом життєдіяльності та глибокою
перебудовою всього організму. Відбуваються бурхливий ріст і фізичний
розвиток дітей [3]. Зовнішність підлітка відрізняється нескладністю,
непропорційністю частин тіла, незграбністю рухів.
Раціональне харчування – одне з основних засобів забезпечення
нормального фізичного розвитку дітей. Воно підвищує їх стійкість до хвороб
органів і систем організму. Значення раціонального харчування зростає в
умовах великої навчального навантаження, яку можна спостерігати сьогодні
в школах. Сучасні навчальні програми дуже насичені.
Виділяють три принципи або закони раціонального харчування:
1. Основа першого принципу раціонального харчування – енергетична
рівновага. Це означає що енергетична цінність добового раціону відповідає
енерговитратам організму, не більше і не менше. Енерговитрати до того ж
залежать від статі (жінки витрачають в середньому на 10% менше), віку
(у людей літнього віку витрати на 7% нижчі), фізичної активності та
професії.
2. Другий принцип раціонального харчування – збалансоване
харчування. Це означає, що в організм повинні знаходитись ті речовини, які
йому потрібні, і в тій кількості чи пропорціях, в яких це потрібно. Білки –
будівельний матеріал для клітин, джерело синтезу гормонів і ферментів, а
також антитіл до вірусів. Жири – склад енергії, поживних речовин і води.
Вуглеводи і клітковина – паливо. Співвідношення білків, жирів і вуглеводів в
добовому раціоні повинно бути строго визначеним в залежності від віку.
3. Третій принцип раціонального харчування – режим харчування.
Режим раціонального харчування характеризується наступним чином:
харчування має бути дробовим, не менше 3 - 4 разів на добу, харчування має
бути регулярним, тобто в один і той же час, харчування має бути
рівномірним, останній прийом їжі здійснюється за 2 - 3 години до сну.
Якісна організація харчування в школах сприятиме покращенню рівня
здоров'я людей і дітей в першу чергу, зважаючи на те, що більша частина
часу приходить на перебування в школі. Саме через це, харчування є одною з
найважливіших умов, які визначають здоров'я молодого покоління.
Збалансоване і повноцінне харчування допомагає у профілактиці
захворювань, покращення працездатності, створенні кращих умов для
адаптації в сучасному житті.
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ОСНОВНІ СИСТЕМИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ
Категоризація засобів розміщення на практиці є ефективним та
беззаперечним способом у наданні високої якості, безпеки та можливості
готельних підприємств конкурувати між собою. Країни світу користуються
на практиці різними системами категоризацій закладів розміщення
відповідно до яких здійснюють контроль за підприємствами у готельному
бізнесі. Різноманітність систем утворюється в наслідок особливостей кожної
держави і їх бачення щодо визначення категоризації засобів розміщення.
Система категоризації закладів готельного господарства спричиняє їхній
поділ на категорії відповідно до конкретних умов. Метою категоризації є
визначення щодо відповідності закладів розміщення конкретним вимогам, які
затверджені в стандарті. Категорія готелю є однією з фундаментальних ознак,
відповідно до яких визначаються обсяг і якість послуг та сервісу,
ціноутворення на туристичному ринку [1].
Сьогодні у готельній сфері світу існує близько 30 різнихсистем
категоризації готелів, головні з яких є: система зірок від однї до п’яти (ще
називається європейська система); система літер (є основною у Греції);
система «корон»; бальна система, система «розрядів» [2].
У готельному бізнесі світу тривалий час існуєзіркова система
категоризації засобів розміщення. Сформована ця система на фундаменті
розділення готелів по категоріям від низької, тобто одна зірка і до високої,
відповідно п’ять зірок. Систему зірок використовують у багатьох країнах
світу, наприклад Китай, Україна, Польща, Франція, Єгипет, але дещо
модифікують на свій лад, згідно з характерними особливостями країн.
Стандарти категоризації у Франції виокремлюють 2 види готельних
підприємств: 1) готелі туристичного призначення, які зобов’язані мати понад
п’яти місць; 2) туристичні резиденції, які у своєму складі мають передбачати
від ста ліжок. Щодо першого виду, то у них є 6 категорій: без зірок, від одної
і до п’яти зірок. Другий вид передбачає від 1 і до 4 зірок.
У Німеччині відрізняється категоризація готельних підприємств від
інших країн, тут надають готелям зірки, але ділять їх по класам. Існує п’ять
класів відповідно до п’яти зірок:
1. Туристський клас — одна зірка;
2. Стандартний клас — дві зірки;
3. Комфортний клас — три зірки;
4. Перший клас — чотири зірки;
5. Люкс — п'ять зірок.
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У Великобританіїіснує не менш відома за зірки система категоризації
коронами. Схема розподіляє готелі, мотелі, фермерські будиночки відповідно
п’яти рівням. Рівні позначаються літерою Q (quality, тобто якість) від одного
і до п’яти, які відображаються потім у коронах чи зірках. Відповідно до
вимог кожен заклад проходить інспекцію кожного року і потім відбувається
його категоризація. Кількість корон, зірок не відповідають якості послуг, а
лише уточнюють тип готелю і його рівень сервісу. Для кожної категорії
застосовують певний покажчик якості у відсотках ( може варіюватися від
50 відсотків). У випадку, якщо відсоток менше, то готельне підприємство
змінює категорію на нижчу. Максимальний відсоток – 80, що означає для
готелю отримання червоної зірки, яка кожного року встановлюється певному
сегменту готелів, які є найкращими.
Характерними особливостями категоризації також володіє і австрійська
система. Як і у більшості країнах поділ готельних підприємств зупиняється
на п’яти категоріях. Але заклади розміщення, які пропонують виключно
сніданок, мають право отримати максимальну категорію – 4 зірки [3].
Відома на весь світ Греція володіє унікальною системою категоризації
закладів розміщення. Для надання готелям категорії застосовується система
літер, але як і у більшості випадках на фасадах закладів звичайні і всім
знайомі зірки. В Греції існує поділ лише на 4 категорії: А, В, С, D:
- категорія «A» ( відповідає категорії 4 «зірки»), має таку характеристику
як високий рівень надання послуг, більше всього такі готелі розташовані на
популярних курортах;
- категорія «В» (відповідає категорії 3 «зірки»), більше всього
розміщуються на курортних зонах та узбережжях;
- категорія «С» ( відповідає категорії 2 «зірки»), надають невеликий
сегмент послуг, розміщені на деякій відстані від берегових зон;
- категорія «D» ( відповідає категорії 2 «зірки») [1].
Скандинавські країни (Норвегія, Швеція і Данія) також зважаючи на свої
особливості не стали брати систему зірок для категоризації підприємств, а
створили свою міжнаціональну систему категоризації. Відповідно до неї
привласнюють готелям не зірки, а сонечка (тобто знак має форму сонця, яке
на половину видніється на фоні неба).
Система балів популярна у Індії і формується на оцінці готельних
підприємств комісією, що робить експертизу. Щоб готель отримав одну із
категорій потрібно досягти необхідної мінімальної суми балів, що
встановлена для конкретної з категорій. Бали надають стосовно
різноманітних критеріїв: відстань до берегової зони, моря, кількість
номерного фонду, кваліфікація персоналу та знання ним мов, свіжість
продукції, присутність чи навпаки відсутність спа-центрів та інше. Всього,
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для отримання конкретної категорії потрібна певна кількість балів:
100 – 150 – одна зірка; 150 – 210 – дві зірки; 210 – 260 – три зірки; 260 – 290 –
чотири зірки; 290 і більше – п’ять зірок.
Система «діамантів». Створила цю систему категоризації автомобільна
асоціація Америки. У систему «діамантів» внесені деякі готельні
підприємства Сполучених Штатів Америки, Канади, Мексики, окремі готелі
на островах, що знаходяться у Карибському морі. Ця категоризація надає
певного рівня ресторанам і місцевості для кемпінгу. Перед тим, як готель
отримає конкретну бажану категорію, спеціальні експерти дають оцінку
щодо відповідності готельного підприємства двадцяти семи основним
параметрам, які включають: чистоту, систему безпеки, рівень комфорту,
кваліфікацію персоналу та інше [4].
Різні системи не тільки відрізняються символами, але й висувають різні
вимоги до певних категорій. Це призводить до того, що один і той самий
готель за різними системами може отримати різні категорії. Крім цього,
навіть у межах окремих країн використовуються різні системи та символи
(США, Велика Британія) [5].
Отже, основні системи категоризації у всьому світі демонструють те, що
кожна країна унікальна у певному розумінні. Не потрібно ототожнювати їх
чи уніфіковувати. Навіть порівнювати певні готелі однієї категорії, є майже
неможливим через те, що у кожному готелі існують свої стандарти
обслуговування, що встановлюються і функціонують без посилання на інші
світові вимоги до категорій і це унеможливлює метод порівняння.
Поділ на категорії не тільки має вплив на готельні підприємства, а й на
їхній сегмент споживачів. Тому обираючи заклад розміщення певної
категорії туристу буде значно легше зробити свій вибір.
Список використаних джерел:
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ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У справі розвитку сфери туризму і рекреації велика роль рекреаційних
ресурсів. Тому, щоб визначити можливості використання будь-якої території
в рекреаційних цілях, необхідно вивчити і оцінити ті рекреаційно-туристичні
ресурси, якими володіє територія.
На сьогоднішній день рекреаційний туризм - це один з найпопулярніших
і затребуваних видів масового туризму. У цю категорію входить відпочинок
на березі моря, перебування на базі відпочинку. Його використовують для
відновлення фізичних і емоційних сил. Для багатьох країн він є одним з
основних джерел доходу.
Рекреаційні ресурси являють собою сукупність природних і
антропогенних об'єктів і явищ, які можуть бути використані для відпочинку,
лікування і туризму. Природними вважаються узбережжя теплих морів;
береги річок, озер і водосховищ, лісові та лугові масиви; передгір'я і гори;
антропогенними - столичні та історичні центри; міста-курорти або курортні
місцевості, релігійно-культові комплекси, фортифікаційні та інші окремі
споруди, розташовані за межами населених пунктів. Для розвитку цього виду
туризму необхідні рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси складають
найважливішу частину природного потенціалу регіону. Крім цього, їх роль у
формуванні та розвитку сучасного туризму в регіоні постійно підвищується,
особливо з еколого-географічної точки зору.
Практично всі регіони України мають різноманітні рекреаційні ресурси
серед яких традиційно домінують санаторно-курортні. При обслуговуванні та
лікуванні відпочиваючих виділяється комплекс природних ресурсів, які
забезпечують всебічність наданих рекреаційних послуг. Його складовими є
лікувальні мінеральні води та бруду, рекреаційний потенціал лісів,
різноманітних ландшафтів, морських узбережжя і туристичні ресурси
місцевості.
Лікувальні мінеральні води. Одним з найважливіших факторів
лікувальної рекреації є наявність природних мінеральних вод, серед яких
виділяються кілька основних бальнеологічних груп:
1. До першої групи належать мінеральні води без специфічних
компонентів та властивостей. Їх лікувальна дія зумовлена іонним складом та
загальною мінералізацією, а на земну поверхню вони виводяться
свердловинами і використовуються на курортах Миргорода (Полтавська
область), Куяльника (Одеська область), Трускавця (Львівська область),
Очакова (Миколаївська область ) та інших.
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2. До другої групи належать вуглекислі мінеральні води, лікувальна дія
яких обумовлено наявністю великої кількості вуглекислого газу
(до 95-100%), а також іонним складом та загальною мінералізацією.
Більшість цілющих джерел цих вод знаходиться в Закарпатті.
3. Третя група - сірководневі або сульфідні мінеральні води, фізіологічну
і лікувальну дію яких зумовлено наявністю сульфідів і вільного сірководню.
Вони пов'язані з нафтогазовими відкладами Прикарпаття.
4. До четвертої групи належать найбільш поширені і мають
найважливіше курортне значення хлоридні натрієві води. На їх основі
працюють курорти карпатського регіону: Шаянське і Синякської санаторні
комплекси (Закарпаття), Великий Любінь (Львівська область), Черче
(Івано-Франківська область).
5. До п'ятої групи належать мінеральні води з високим вмістом заліза,
марганцю, міді і алюмінію. Їх лікувальна дія зумовлена одним або декількома
з перелічених фармакологічно активних компонентів. В Україні ці води
рідкісні і використовуються переважно в санаторіях Закарпаття.
6. Шосту групу формують мінеральні води з високим вмістом брому,
йоду і органічних речовин. Найбільш відомими родовищами вод цього типу є
Трускавець ("Нафтуся"), Східниця (Львівська область) і Березовські
мінеральні води (Харківська область). Бромні підземні води виявлені в
Карпатах, де вони використовуються для прийняття ванн і внутрішнього
вживання.
7. У сьому групу входять радонові (радіоактивні) мінеральні води.
Основну їх масу становлять хлоридні киснево-азотні слабомінералізовані
води неглибокої циркуляції атмосферного походження, що формуються в
зонах тектонічних порушень (Житомирська, Вінницька, Кіровоградська,
Хмельницька та Київська області). На їх базі функціонують десяток
лікувальних установ, а найбільш відомі розташовані на курорті Хмільник
(Вінницька область).
- Лікувальні грязі. В Україні встановлено значні запаси лікувальних
грязей, до яких відносяться різні за походженням природні утворення
(відкладення боліт, озер і морських заток), які складаються з води,
мінеральних та органічних речовин. Значні поклади лікувальних торф'яних
грязей відомі в Львівській та Івано-Франківській областях Передкарпаття.
Серед них експлуатуються мульно-сульфідні грязі, значними запасами
лікувальної
сировини
виділяються
Куяльницькому,
Шабалайское
(Одеська область[1].
- Ресурси лісів і ландшафтів. Фітолікувальні рекреаційні ресурси
визначаються параметрами використання лісів, їх водоохоронно-захисними
властивостями, цілющим впливом на людський організм і служать
сприятливим санітарно-гігієнічним фоном для лікування, відпочинку і
туризму.Площа лісів України становить понад 100 тис. Км2, близько 60%
яких можуть використовуватися для рекреаційної діяльності. Серед
ландшафтних рекреаційних ресурсів особливе місце займають гірські райони,
що відрізняються різноманітністю природних ландшафтів, наявністю
104

екстремальних, сприятливих і комфортних умов для розвитку різних видів
рекреаційної діяльності (від спортивних і оздоровчих до санаторнолікувальних). Україна належить до держав зі сприятливими погодними
умовами для розвитку різних видів рекреації. Комфортні природні умови для
відпочинку й туризму і кліматичного лікування існують не тільки в теплу
пору року (влітку, на початку осені і наприкінці весни).
- Морські рекреаційні ресурси. Пляжні ресурси України зосереджені в
приморських ділянках Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької,
Донецької областей. Рекреаційна цінність морського узбережжя визначається
комплексом сприятливих кліматичних, бальнеологічних і ландшафтних
ресурсів.
- Туристичні ресурси. До групи пізнавальних рекреаційних ресурсів
відносяться історичні, етнографічні та архітектурні пам'ятники, унікальні
споруди культури і спорту, музеї і т.д. Україна багата визначними
пам'ятками, хоча їх розміщення і структура часто мають регіональну
специфіку. Так Центральна і СхіднаУкраїнаряснієісторичнимипам'ятниками,
пов'язанимиіззародженням та розвиткомукраїнськоїкультури, а Південна пам'ятникамиантичноїкультури.
- Головні рекреаційні райони України. Далеко за межами країни відомі
санаторно-курортні умови півдня України (Одеська, Херсонська,
Миколаївська області). Тут особливо м'яким є субтропічний клімат
середземноморського типу[2].
Унікальними рекреаційними ресурсами, що розвивається з середини
XIX
століття,
має
великий
Карпатський
район
України.
ВажливерекреаційнезначеннямаєПоліссі,
особливо
непоганоосвоєнайогокрайняпівнічно-західначастинаВолині.
Рекреаційний туризм є інноваційним напрямом туристського бізнесу в
Україні. Актуальність цієї проблеми визначається, по-перше, великої і
унікальною за багатьма критеріями базою для реалізації програм розвитку
туризму на території нашої країни. По-друге, регіон, передбачуваний до
використання в якостізонирекреаційного туризму має, як правило, слабо
розвиненувласнусоціально-економічну структуру.Це обумовлює важливість і
перспективність спеціального аналізу процесів, що виникають при включенні
в цю структуру об'єктів сфери туристського сервісу. Йдеться, в першу чергу,
про встановлення кількісних оцінок умов екологічної рівноваги та розробці
економіко-математичних моделей, що враховують соціально-економічну
структуру регіону при включенні в неї процесів, що забезпечують розвиток
туризму в рекреаційних зонах.
Список використаних джерел:
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Об'єкти культурної спадщини, що знаходяться на території України, в
межах її територіального моря і прилеглої зони, охороняються державою.
Охорона об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Особливості цивільно-правової охорони культурної спадщини
досліджувалися О. П. Сергеєвим, С. Г. Долговим, А. П. Фоковим,
М. В. Васильєвим, І. В. Савельєвим.
Сьогодні об’єктів культурної спадщини захистити від різних викликів і
загроз з кожним роком стає все важче з багатьох причин. Всього, згідно з
аналітичними матеріалами, зібраними перед слуханнями в Раді, в Україні близько 130 тис об'єктів культурної спадщини, які знаходяться на
державному обліку. З них тільки 7% (9562 пам'ятника) занесено до реєстрів.
Найбільше пам'яток культури та історії, внесених до реєстрів, - в
Дніпропетровській області (20%), потім йде Одеська область, Харківська
область і місто Київ [1].
До Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить 6 об'єктів
культурної спадщини, які знаходяться в Україні. Ще 16 об'єктів очікують
свого включення до Списку.
У 2020 році на збереження культурної спадщини з державного бюджету
виділено 412 140 900 грн. Ця цифра зросла в порівнянні в попередніми
роками: у 2019 - близько 338 млн грн, в 2018 - близько 223 млн, в 2017 близько 221 млн. При цьому близько 80% витрат – це зарплати працівникам
заповідників і музеїв, на розвиток, ремонт, реставрацію і т.д. Згідно зі звітом
Державної
аудиторської
служби,
сфера
охорони
спадщини
недофінансовується, що призводить до того, що на охорону заповідників і
музеїв залишається все менше грошей. Є, наприклад, заповідники, які
охороняються не щодня [3].
Слід зазначити що спеціальні ВНЗ України не забезпечують
реставраторську справу кадрами, в тій кількості, яка необхідно: щороку
випускають по 35-40 реставраторів, переважно в живописі, при тому, що
всього існує дуже мало спеціалістів.
В області охорони культурної спадщини в Україні важливу роль відіграє
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, яке було
створено з метою виявлення, вивчення, збереження пам'ятників, здійснення
громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і
використання історико-культурної спадщини, проведення культурнопросвітницької роботи.
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Серед пріоритетних напрямів діяльності товариства:
 Аналіз культурної політики сприяння активній участі у формуванні
реформ у пам'яткоохоронній сфері, виробленні, реалізації моніторингу та
оцінки державної політики у сфері охорони культурної спадщини;
 виявлення, наукове вивчення пам'яток історії та культури, сприяння
державним органам та органам місцевого самоврядування в їх охороні,
збереженні та використанні в умовах децентралізації;
 співпраця
з міжнародними організаціями та вітчизняними
громадськими організаціями у сфері охорони культурної спадщини;
 соціальний
діалог, інформаційна та культурно-просвітницька
діяльність серед населення, підвищення фахового рівня членів Товариства в
аспекті завдань євроінтеграції та відповідних напрямів діяльності
відокремлених підрозділів;
 інституційний розвиток системи охорони культурної спадщини,
формування аналітичних та інформаційних продуктів, що сприятимуть
посиленню інтересу з боку громадян, експертного середовища до охорони
культурної спадщини[2].
Нині товариство є найбільшою і найструктурованішою інституцією зпоміж інших громадських організацій цього напряму. У складі УТОПІК
діють 24 обласні організації. Організацій низового рівня (міських, районних,
міжрайонних) та первинних осередків налічується близько 450.
Не забуваємо, що охорона об’єктів культурної спадщини є одним із
пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого
самоврядування. Під системою охорони культурної спадщини передбачено
правові, організаційні, фінансові, матеріально-технічні, містобудівні,
інформаційні та інші заходи з обліку (виявлення, наукове вивчення,
класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню
шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного
використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування
та музеєфікації об’єктів культурної спадщини.
До системи заходів у сфері охорони культурної спадщини, належить:
1) формування державної політики з питань охорони культурної
спадщини;
2) розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових
актів, розробленнята погодження державних програм охорони культурної
спадщини;
3) оголошення топографічно-визначених територій чи водних об’єктів, в
яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їх наявність,
археологічними територіями що знаходяться під охороною;
4) затвердження державних норм та правил з питань охорони культурної
спадщини;
5) встановлення режиму використання пам’яток національного
значення;
6) здійснення науково-методичного керівництва у питаннях охорони
культурної спадщини;
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7) реалізація державної політики з питань охорони культурної
спадщини;
8) ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
9) подання КабінетуМіністрів України пропозицій про затвердження
Списку історичних населених місцьУкраїни та про внесення змін до нього;
10) здійснення нагляду за виконанням робіт здослідження, консервації,
реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування ймузеєфікації пам’яток та
інших робіт на пам’ятках;
11) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка
створює загрозу об’єкту культурної спадщини абопорушує законодавство у
сфері охорони культурної спадщини та інші заходи що передбачені
законодавством [1].
Органів, які дійсно відповідають за охорону і збереження культурної
спадщини є досить мало, так як і спеціалістів що знаються у цій сфері.
Ці фактори можуть спричинити занедбання і руйнування історичних
пам’яток України.
Підведемо підсумки, Україна – це сама по собі величезна, безцінна
пам'ятка культури, яка є предметом безумовногозахисту з боку держави і
джерелом доходу цієї держави, завдяки, наприклад, туризму. Підтримка
цього культурного масиву в хорошому стані може збільшити інтерес до його
об'єктів. Досить важливо усвідомлювати, що саме збереження культурної
спадщини України, дає змогу розвивати знання і прививати любов нащадкам
до нашої культури.
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РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Релігійний туризм йде корінням в давні часи, коли люди подорожували
до святих місцях. Це був один із перших видів туризму, який давав людям
можливість помолитися, доторкнутися до святинь, знайти духовний спокій і
відчути єднання з іншими паломниками.
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Питанням дослідження цієї теми присвячено ряд публікацій. В
основному, матеріали викладені в монографіях, періодичних виданнях,
навчально-методичній літературі, носить загальний характер. Наприклад, в
статтях Т.Мосолкіної, Н.Сахнівської, Г.Галух, А.Швець, Н.Страчнової.
Найбільш поширеним мотивом релігійних подорожей є відвідування
знакових для певної релігії місць. В християнстві, ісламі і інших релігіях
вважається, що молитви, вимовлені на святій землі, мають особливу силу.
При цьому, місцями паломництва можуть бути не тільки території,
безпосередньо пов'язані з життям засновників релігій чи пророків.
У сучасному розумінні релігійний туризм - це вид туризму, головною
метою якого є відвідування святих місць. Він включає в себе паломництво
(подорожі віруючих людей для поклоніння святим місцям) і екскурсійний
туризм на релігійні теми (подорожі віруючих і невіруючих туристів з
культурно-пізнавальними цілями), а також комбіновані тури [3].
Наразі туризм в Україні представляє собою досить розгалужену систему
з багатьма структурними елементами, одним з яких є релігійний туризм. Він
бере свої витоки з часів формування основних світових релігій і здійснюється
в таких двох основних формах:
- паломницький туризм (відвідання святих місць з метою поклоніння
реліквіям) і місіонерство (здійснення подорожей з метою пропаганди того чи
іншого віровчення);
- релігійний туризм екскурсійної пізнавальної спрямованості [1].
Не дивлячись на суспiльно-полiтичнi перетрубацiї в Українi, туризм
демонструє феноменальну життєздатність i динамізм, в першу чергу завдяки
своїй релігійній ресурсній базі. На сьогоднішній день в Україні діє близько
120 паломницьких служб, які займаються організацією екскурсій, поїздок по
святих місцях України.
Україна може задовольнити потреби не тільки православних
паломників, але й представників інших конфесій.
Досить відомим духовним центром греко-католицької церкви в Україні є
Зарваниця. Знаходиться вона в західній частині Теребовлянського району
Тернопільської області. Це сакральне місце, яке за своїм релігійним та
історичним значенням стоїть поруч з Києво-Печерською, Почаївською та
Святогірською лаврами.
Важливим, у розвитку релігійного туризму слід зазначити, місто Умань
(Черкаська область) стало місцем паломництва євреїв, які сповідують одну з
течій іудаїзму хасидизм. Вони вважають своїм обов'язком побувати хоча б
раз у своєму житті на могилі Цадика Нахмана. Вони також вважають, що
якщо вони зустрінуть Новий рік Рош Ха Шана біля його могили, то
наступний рік буде дуже щасливим для них. Вони приїжджають до Умані
цілими общинами, разом із жінками та дітьми. З 2010 року між Україною та
Ізраїлем була підписана угода про взаємний безвізовий в'їзд до країни [3].
Кожного року католики всього світу здійснюють паломництво до
Бердичева (Житомирська область), який став відомим серед прочан завдяки
іконі Пресвятої Діви Марії.
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В Україні безперечним центром релігійного туризму є Київ з його
численними культовими спорудами різних часів і конфесій. Найбільшою
популярністю серед паломників користується Києво-Печерська Лавра,
Михайлівський Золотоверхий собор і Свято-Софіївський кафедральний
собор.
Враховуючи кризи у галузі туризму доцільним є розвиток релігійного
сегменту, але на комплексній, програмній основі та підтримці Міністерства
інфраструктури, Міністерства культури, Міністерства освіти та науки та
інших міністерств та відомств, банківських установ, вітчизняних та
іноземних інвесторів. Особливу увагу передбачається приділити організації
в'їзного релігійного туризму.
Що дозволить інвестувати в українську економіку. Найважливішим
елементом реалізації цієї програми, безумовно, має бути його рекламноінформаційний супровід: піар через пресу, радіо і телебачення, випуск
книжок про храми, духовних пам'ятниках України, відеофільмів. Доцільним є
проведення ряду безоплатних рекламно-інформаційних поїздок, участь у них
діячів різних конфесій, журналістів, представників турагентств, кількох
відомих і авторитетних осіб.
На жаль, визначити фактичну кількість релігійних туристів і
екскурсантів в Україні неможливо, оскільки з цього виду туризму відсутні як
статистика, так і аналітичні дослідження. В державному статистичному
бюлетені з туризму враховуються лише організовані туристи і екскурсанти,
які оформили путівки в українських турагентствах. Самодіяльні ж туристи і
екскурсійні бюро в облік не потрапляють.
Шляхом розробки національної мережі релігійних маршрутів, багато з
яких мають міжнародне значення, туристичні фірми України спільно з
церковними громадами різних конфесій здійснюють «невидимий експорт»
церковної культури як невід’ємної складової національної культурної
спадщини. В той самий час «невидимий імпорт» церковної культури інших
країн сприяє більш чіткому усвідомленню своєї національно-культурної
самобутності. Таким чином, історико-культурні пам’ятки, що є об’єктами
релігійного туризму, перетворюються на культурне надбання людства і є
внеском України у скарбницю світової цивілізації.
Ми бачимо, що для розвитку релігійного туризму в Україні існує хороша
культурно-історична і релігійна основа. Але є й інші проблеми, які
стримують розвиток даного напрямку подорожей.
Однією з основних проблем є відсутність в регіоні кваліфікованих
кадрів, які знають специфіку релігійних турів, а також відсутність в регіоні
туристичних фірм, що конкретно спеціалізуються на даному виді туризму.
Друга проблема, це відсутність необхідної інфраструктури. Це
стосується і транспортної інфраструктури, тому що багато святинь віддалені
від великих міст, і туристської інфраструктури у об'єктів паломництва, яка
могла б зробити цей вид подорожей зручнішим і привабливим. Деякі об'єкти
релігійного туризму стоять в зруйнованому стані, історичні релігійні місця не
позначені і їх важко знайти. Ці проблеми також потребують в рішенні.
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Існує проблема і культурного плану, адже не всі групи туристів
розуміють культурно історичну значимість храмів, відносяться до цієї теми
відсторонено і навіть з невеликою часткою боязні.
Таким чином, релігійний туризм в Україні має хорошу основу, проте для
подальшого розвитку потрібно вирішити ряд проблем. Цей вид туризму
вимагає підтримки державних органів, оскільки його масштабний розвиток
на громадських засадах не представляється можливим. Релігійний туризм
може не тільки залучити паломників і екскурсантів в регіон, а також зберегти
і зміцнити релігійні традиції України.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНОМУ
БІЗНЕСІ
З кожним днем технології розвиваються все більше і більше, це
відображається на багатьох сферах життя людей, в тому числі і на веденні
готельного бізнесу. Багато тенденції пов'язані з новітніми цифровими
технологіями, призводять до значних поліпшень і скорочень витрат компаній
в даній галузі.
Сьогодні існує чимало праць присвячених застосуванню цифрових
технологій у готельному бізнесі, застосуванню PR-технологій та
інформаційних технологій в готельному бізнесі. Серед науковців, які
працюють над дослідженнями в сфері готельного бізнесу доцільно відмітити
таких, як Л. О. Іванова, В. О. Лук’янов, О. Ф. Моргун, Г. Б. Мунін, Ю. О.
Карягін, К. М. Прохоренко, С. І. Руденко, С. В. Скибинський, К. С. Федосова
та інші.
На сьогоднішній день готельна індустрія - одна з ключових в світовій
економіці. Процес взаємодії готелів і їх клієнтів може бути значно
спрощений за допомогою новітніх інформаційних технологій, які виводять
готельний бізнес на новий рівень, що є важливою складовою в умовах
постійно зростаючої конкуренції. Для того, щоб забезпечити необхідний
рівень конкурентоспроможності, використовуються різні технології. За
допомогою ІТ-технологій готелі організовують системи обліку клієнтів: бази
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даних, які дозволяють вести облік всіх готельних номерів і клієнтів. Існує
величезна кількість сервісів, що дозволяють забронювати проживання в тому
чи іншому місці. Також в сучасному світі технології відіграють ключову роль
в просуванні бізнесу.
Варто відзначити, що інформаційні технології, а також спеціальні
системи часто впроваджуються з метою автоматизації будівлі, яка почалась з
появи системи опалення, вентиляції, кондиціонування, системи пожежної
безпеки.
В даний час напрямками розвитку інформаційних технологій в туризмі
виступає:

локальна автоматизація підприємства;

впровадження програм автоматизаціїформування, просування і
реалізація туристичногопродукту;

використання систем управління базами даних;

використання локальних комп'ютерних мереж;

впровадження систем бронювання;

впровадження мультимедійних маркетинговихсистем;

використання мережі Інтернет [2].
Розглянемо новітні технологічні тренди, які сприяють розвитку
готельного бізнесу в сучасномусвіті.
Інтернет речей (InternetofThings - IoT). Це саме та технологія, яка
відкрила можливості автоматизації будинку (іншими совами - система
розумного будинку). Підключення до IT таких об'єктів, як міні-бари, замки,
кухонне обладнання, змішувачі для води і т.д. Дозволяє готелям збирати дані
і забезпечувати обмін інформації міжпристроями, системами і зацікавленими
сторонами. Автоматізація номерів здатна забезпечити відвідувачам більш
комфортну обстановку.
Дана технологія є надзвичайно важливою в готельній індустрії, оскільки
вона дозволяє готелям економити на енерговитратах, а також оптимізувати
готельні номери без втручання людини.
Наприклад, деякі готелі використовують інтелектуальні енергетичні
системи для автоматичного зменшення потужності лампочки вденний час
доби або для відключення системи опалення, коли кімнати зайняті, або коли
в зайнятих кімнатах досягається певна температура.
Вхід без ключа. Найближчим часом карти заміняться на смартфон,
кілька великих готельних мереж вже використовують цю технологію.
Зокрема, в Starwood Hotelsand Resorts вже почали надавати гостям таку
можливість через додаток SPG. Аналогічні технології є і у інших готельних
брендів, наприклад у Hilton. Також багато мереж апартаментів
використовують систему відкриття кімнати за допомогою коду, що
надсилається гостям в день заїзду.
Отже, слід зазначити, що завдяки цифровим технологіям відпочинок
стає більш зручним і безпечним, і важливо продовжувати розвиток в даній
сфері.
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КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ГОТЕЛЮ
Індустрiя тyризму - трудомiсткий процес, що зaймає вaжливe мiсце в
екoнoміці бiльшостi кpаїн.
Готeльне гoспoдарство є однiєю з оcнoвних склaдoвиx iндyстрії
гстиннoсті, яке ввaжaється однiєю з нaйбiльш пeрспeктивниx.
Mистецтвоo oбслyгoвyвання - цe пpояви виcoкoгo пpoфесiоналiзм з
розкриттям зpoстаючoю poллю людськoгo фaктopy. Динамiзм в cиcтемi
миcтeцтвa oбслуговyвaння - цe peaлiзацiя чиcленниx opганiзацiйниx зaxoдiв,
cпpямoвaниx нa дocягнeння стaлoгo ycпіxy. У ньoмy кoнцeнтрyєтьcя peальнa
знaчимicть ceрвіcнoї дiяльнocтi, дe виключaєтьcя oднoрaзoва дiя пo
викoнaнню пocлyг, щo нaдaютьcя в oблaштyвaнні тyриcтiв [1].
Кyльтypa oбcлyговування виробляється кожної готелем. В одному готелі
вона може бути дуже низькою, в іншому ж - досить високою. Прояв високої
культури обслуговування визначається через поведінку персоналу, який чітко
знає, як діяти в будь-якій ситуації і що від нього очікують клієнти і
керівництво, а також тим, що висока культура робить усіх працівників
цілеспрямованими і змушує з повагою ставитися до свого готелю.
Обслуговуючий персонал готелю повинен обов'язково дотримуватися
етику ділового спілкування, так як діловий етикет визначає взаємини між
начальником і підлеглими, між співробітниками всередині установи та
відвідувачами. Сюди ж входять правила користування службовим
телефоном, вміння вести ділову переписку [2].
Від служби прийому і розміщення залежить перше враження, яке
отримує гість від готельного комплексу. Завдання керівника даної служби
контролювати весь процес прийому і розміщення гостей, уміло вирішуючи
конфлікти, від яких може постраждати престиж готелю.
Дана служба займається вирішенням питань, пов'язаних з прийомом
гостей, які прибувають в готель, їх реєстрацією та розміщенням по номерах,
наданням різних послуг, відправкою їх додому, і, звичайно ж, бронюванням
номерів.
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Кoжeн cпiвpoбiтник пoвинeн poзyмiти, щo якicть - цe нe нeдocтyпнa
poзкiш, a нeвcипyщa yвaгa дo пoтpeб гoстeй. Пepcoнaл бyдь-якoгov гoтeлю
пoвинeн бyти вiдкpитий для змiн і нoвиx шляхiв пocтiйнoгo вдocкoнaлeння
oбcлугoвyвaння гocтeй [3].
Вaжливy рoль вiдiгрaють i взaємини пepcoнaлу мiж сoбoю. Якщo
пepcoнaл гoтeлю бaгaтoнaцioнaльний, спiвробiтники пoвиннi cтaвитися oдин
дo oдногo з пoвагoю нeзалeжно вiд пoлoження i кyльтypних вiдмiннocтeй.
Кoжeн члeн кoлективy cтaє єдиним цiлим з тими тoвapaми i пocлyгaми,
якi нaдaє гoтeль.
Кyльтypa пoвeдiнки гoтeльнoгo прaцiвникa включає в сeбe всi cтoрoни
зoвнiшньoї і внyтрiшньoї кyльтypи людини, a сaме: пpaвилa пoвoдження i
пoвoджeння, вмiння пpaвильнo виcлoвлювaти cвої дyмки, дoтримyвaтися
мoвнoгo eтикeтy.
Нe мoжнa cтaвити нeпoтiібниx питaнь, poзпoвiдaти пpo cвoї cпpaви,
пpoявляти нaстиpливicть.
Нe мoжнa пoкaзyвaти гocтю, чи пoдoбaється вiн чи нi, poбити нeпoтрiбнi
зaувaжeння, читaти мopaлi, виcлoвлювaти piзнi пpeтeнзiї, poзпитyвaти гocтeй
пpo їxнє ocoбиcтe життя.
Нeoбxiднo вecти ceбe тaктoвнo і пo вiднoшeнню дo вiдвiдyвaчiв гocтeй нe мoжнa poзпитyвaти їx пpo мeтy вiзитy, a тaкoж зaxoдити в нoмep бeз
дoзвoлy пpoживaючoгo [2].
Тaктoвнicть пpoявляється i в yвaзi дo гocтя. Якщo гicть зaxвopів,
пoтpiбнo дoпoмoгти йoму дicтaти лiки, зaтeлeфoнyвaти. Ocoбливo yвaжними
i тaктoвними тpeбa бyти дo людeй пoxилoгo вiкy, пpoбaчaти їх слaбкocтi aджe вoни чacтo poзсiянi, зaбyдькyвaтi i рaнимi. Гiднiсть i cкpoмнicть oбoв'язкoвi для гoтельнoгo пpaцiвникa pиcи людcькoгo xapaктеpy.
Якщo cкpoмнicть вимaгaє cтpимaнocтi i тaктy в спiлкyвaннi, тo
дисциплiна - дoтримaння встaнoвлeнoгo пopядкy, aкypaтнocтi, тoчнocтi.
Cкpoмнiсть i диcциплiнa пpипycкають і виcoке пoчyття вiдповiдaльнoстi зa
дopученy дiлянкy poбoти [1].
Oтже, в дaний чac бyдь-який пpaцiвник зoбoв'язaний вмiти вecти дiлову
бeсiдy, знaти тeлeфoнний eтикeт, знaти мoвний eтикeт - цe дoзвoлить йoму
гpaмотно, чiтко i з poзумiнням спiлкyвaтися з клiєнтoм, виcлoвлювaти cвoї
дyмки, a тaкoж цe пiдвищить стaтyc гoтелю, в якoму вiн пpaцює.
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OСOБЛИВOСТI АВТOМАТИЗАЦIЇ ПРOЦЕСУ УПРАВЛIННЯ
ПIДПРИЄМСТВАМИ ГOТЕЛЬНOГO ГOСПOДАРСТВА
В умoвах ринкoвoї екoнoмiки все актуальнiшoю стає прoблема
iнфoрмацiйнoгo забезпечення пiдприємств гoтельнoгo бiзнесу. Сучасний стан
ринку гoтельних пoслуг характеризується висoким рiвнем кoнкуренцiї,
рiзнoманiтнiстю видiв наданих oснoвних i дoдаткoвих пoслуг, пiдвищенням
рiвня oбслугoвування. Зрoстання складнoстi управлiння та неoбхiднiсть
ведення кoнтрoлю за усiма видами дiяльнoстi гoтельнoгo пiдприємства
зумoвлює неoбхiднiсть впрoвадження та викoристання iнфoрмацiйних
технoлoгiй, якi дoзвoляють прискoрити прoцес ствoрення та прoдажу пакетiв
пoслуг спoживачам, здiйснювати маркетингoве планування, фiнансoвooблiкoву й гoспoдарську дiяльнiсть та iнше. У зв’язку з цим прoцес
автoматизацiї пiдприємств гoтельнoї iндустрiї є актуальним для будь-якoгo
гoтелю незалежнo вiд кiлькoстi нoмерiв, йoгo категoрiї та мiсця
рoзташування. Активне впрoвадження сучасних iнфoрмацiйних технoлoгiй у
дiяльнiсть гoтелiв є неoбхiднoю умoвoю їх успiшнoї рoбoти, oскiльки
тoчнiсть, надiйнiсть, oперативнiсть i висoка швидкiсть oбрoбки та передачi
iнфoрмацiї визначає ефективнiсть управлiнських рiшень у цiй сферi.
Питання впрoвадження iнфoрмацiйних технoлoгiй та автoматизoваних
систем управлiнняг oтелями дoслiджували такi наукoвцi, як: Л.I. Нечаюк,
К.С. Федoсoва, С.I. Байлик, А.П. Лутай, М.М. Скoпеня, Х.Й. Рoглев, Г.А.
Папирян та iншi.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oсoбливoстей автoматизацiї
прoцесу управлiння пiдприємствами гoтельнoгo гoспoдарства.
Сучасний гoтель є складним кoмплексoм функцioнальних ланoк, вiд
злагoдженoстi рoбoти якoгo залежить успiшнiсть iснування пiдприємства на
ринку. Врахoвуючи сучаснi тенденцiї у сферi гoстиннoстi та кoнкуренцiю, щo
пoсилюється, пiдвищується неoбхiднiсть забезпечення oперативнoстi i
тoчнoстi рoбoти персoналу та гoтельнoгo кoмплексу в цiлoму. Рiшення данoї
прoблеми мoжливе лише за рахунoк впрoвадження систем автoматизацiї
рoбoти гoтелю, тoбтo впрoвадження Автoматизoваних Систем Управлiння
(АСУ) гoтелем (в англiйськoму варiантi - Property Management System
(PMS) [1].
Oснoвними напрямками автoматизацiї iнфoрмацiйнo-управлiнськoї
дiяльнoстi у гoтельнoму кoмплексi є:
- автoматизацiя oбрoбки текстiв завдяки введенню електрoнних
друкарських машин i систем для oбрoбки тексту, автoматизацiя oбмiну
iнфoрмацiєю (кoмунiкацiї), якi мiстять внутрiшню АТС, "електрoнну пoшту",
вiдеoтермiнальнi системи, лoкальну мережу, телекoпiювальнi апарати,
вiдеoiнфoрмацiйнi системи;
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- автoматизацiя дiяльнoстi керiвникiв на базi кoмп'ютерних систем, якi
надають дoпoмoгу в прийняттi рiшень, електрoнних секретарiв, ствoрення i
впрoвадження iнтегрoванoї системи пiдприємств, якi вхoдять дo складу
гoтельнoгo кoмплексу i пoтребують дoкoрiннoї перебудoви oрганiзацiї рoбiт
керiвникiв усiх рiвнiв.
АСУ для гoтельних кoмплексiв є кoмплексoм iнтегрoваних пiдсистем,
щo ствoрюють ефективне середoвище взаємoдiї спiврoбiтникiв, клiєнтiв i
дiлoвих партнерiв - туристичних агентств, кoрпoративних клiєнтiв i
турoператoрiв. ї хoча цiна таких систем висoка, згiднo з дoслiдженнями
кoрпoрацiї Microsoft, бiльшiсть гoтелiв на Захoдi (oсoбливo мережевих)
перioдичнo встанoвлюють нoву систему управлiння. Це викликанo темпами
зрoстання кoнкурентнoї бoрoтьби i технoлoгiчнoгo прoгресу - якщo ранiше
гoтелi змiнювали технiчне oснащення в середньoму кoжнi 7-9 рoкiв, тo
сьoгoднi - кoжнi 3-5 рoкiв, i тенденцiя скoрoчення цьoгo термiну
зберiгається [2, с. 87].
Найбiльш пoпулярними на цьoму ринку є захiднi системи - "Micros
Fidelio", "Lodging • Touch LIBICA", Hospitality Enterprise Resource Planning
"Cenium", Epitome PMS, Amadeus PMS, OPERA; рoсiйськi рoзрoбки
“Nimeta», «Едельвейс», «Гoтель З", "КЕI Hotel", "UCS Shelter", вiдпoвiднi
мoдулi кoрпoративних систем Галактика i Парус.
Fidelio Front Office – oдна з найпoпулярнiших у свiтi систем
автoматизацiї служби прийoму i рoзмiщення гoстей. Прoграмний кoмгшекс
Fidelio Front Office здiйснює взаємoзв'язoк практичнo всiх вiддiлiв гoтелю i
дoзвoляє автoматизувати брoнювання нoмерiв (у тoму числi приймати
брoнювання з мiжнарoдних центрiв брoнювання гoтелiв та Iнтернету),
реєстрацiю рoзмiщення i рoзрахунoк гoстей, управлiння нoмерним фoндoм,
дoзвiллям гoстей, складання прoгнoзiв рoбoти гoтелю на майбутнє.
Дo oснoвних мoдулiв кoмплексу Fidelio Front Office вiднoсяться:
 мoдуль брoнювання, який цiлкoм автoматизує прoцес брoнювання
нoмерiв гoтелю, щo дoзвoляє працювати з iндивiдуальними, кoрпoративними,
групoвими замoвленнями;
 мoдуль керування тарифами – дoзвoляє дoсягти oптимальнoї
структури тарифiв, беручи дo уваги такi фактoри, як рiвень запoвнюванoстi
гoтелю, типи нoмерiв, пакети пoслуг, кoрпoративнi угoди;
 мoдуль прийoму i рoзмiщення – дoзвoляє гнучкo oрганiзувати i
реалiзувати пoселення гoстей та ефективнo здiйснювати oперацiї з
oбслугoвування прoживаючих;
 мoдуль ведення рахункiв i рoзрахунку з клiєнтами – дoзвoляє вести
iндивiдуальнi рахунки гoстей, кoмпанiй, реєструвати пoслуги, зрoбленi гoстю
(як вручну, так i автoматичнo) за дoпoмoгoю iнтерфейсiв рiзними системами;
 мoдуль керування нoмерним фoндoм (мoдуль гoспoдарськoгo вiддiлу)
– дoзвoляє oтримувати oперативну iнфoрмацiю прo стан нoмерiв, видавати
персoнальнi завдання пoкoївкам на прибирання нoмернoгo фoнду гoтелю
(вiдoбражає пoверхoвий план та iстoрiї кiмнат);
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 мoдуль гoлoвнoгo iнженера – дoзвoляє реєструвати заявки на ремoнт
oбладнання гoстьoвих нoмерiв, службoвих примiщень та прoстежувати їх
викoнання;
 мoдуль керування дoзвiллям – дoзвoляє ефективнo брoнювати центри
дoзвiлля гoтелю як для гoстей, так i для вiдвiдувачiв, якi не прoживають у
гoтелi;
 мoдуль звiтiв включає бiльш 500 стандартних звiтiв (брoнювання,
прoживання, прoфайли, фiнансoвi звiти, звiти нiчнoгo аудиту, статистика,
звiти змiн тoщo), а такoж генератoр звiтiв, щo дoзвoляє ствoрювати власнi
звiти;
 мoдуль рoбoти з дебiтoрами дoзвoляє oперативнo вiдслiдкoвувати
забoргoванoстi кoнтрагентiв / замoвникiв;
 мoдуль пoстiйнoгo гoстя – дoзвoляє працювати з прoграмами
заoхoчення пoстiйних клiєнтiв (як iснуючi прoграми авiакoмпанiй, так i
власнi прoграми гoтелю);
 мoдуль рoбoти з турагентами дoзвoляє oперативнo рoзрахoвувати
кoмiсiйнi для туристичних фiрм [3, с. 23].
Кoмплекс Fidelio Front Office забезпечує зв'язoк майже з 500 рiзними
системами, викoристoвуваними в гoтелях, - телефoнними станцiями,
рестoранними системами, системами кoнтрoлю дoступу, платнoгo
телебачення, мiнi-барiв, автoризацiї кредитних картoк, енергoзабезпечення,
централiзoванoгo брoнювання i багатьма iншими. У найближчий час гoтелям
запрoпoнується нoвий iнтерфейс з фiскальним реєстратoрoм, щo дoзвoляє
замiнити викoристання касoвих апаратiв.
Таким чинoм, в сучасних гoтелях кoмплексна система автoматизацiї
займає все бiльш важливе мiсце. Це гoлoвним чинoм кoрпoративна система
управлiння, щo включає в себе кiлька iнтегрoваних мoдулiв, призначених для
автoматизацiї прoцесiв, щo вiдбуваються в гoтелi. Цi мoдулi мoжуть бути
викoристанi oкремo абo в кoмбiнацiї для ствoрення пoвнoгo iнфoрмацiйнoгo
пакету для гoтельнoгo бiзнесу. Унiфiкoваний пiдхiд дo управлiння
iнфoрмацiєю надає гoтельнoму бiзнесoвi кoмплексне рiшення, при якoму вся
фiнансoва, вирoбнича й управлiнська iнфoрмацiя пoєднана.
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ У ГОТЕЛЯХ
Готельне господарство - це швидко зростаюча туристична галузь, в якій
якість послуги багато в чому залежить від культури поведінки персоналу
готелів, характеру взаємодії персоналу готелів і гостей, їх професійної
підготовки. Якість послуг є найважливішим складовим культури
обслуговування. Під якістю послуги розуміється сукупність властивостей, які
обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби (потреби)
клієнтів.Наприклад, культура обслуговування характеризується і тим, що при
спілкуванні працівника з клієнтом повинна встановлюватися довірча
атмосфера. Тому успіх обслуговування багато в чому залежить від характеру
відносин зі споживачем у процесі надання послуг.
У грамотного працівника сервісу правила хорошого тону ніколи не
залишаються на папері, а постійно і повністю використовуються в
обслуговуванні клієнтів. Такий співробітник отримує задоволення від
створення радісного настрою клієнту.
З точки зору здорового глузду про будь-яку гостинність не може бути й
мови без задоволення первинних потреб людини - потреб у харчуванні,
відпочинку і сні. У зв'язку з цим найбільш обґрунтованим і досить логічним є
наступне визначення готелю, яке дав С.І. Байлик:"Готель - це підприємство,
що надає людям, що знаходяться поза домом, комплекс послуг,
найважливішими серед яких рівною мірою є послуга розміщення і
харчування".
У різних готелях є різні категорії номерів, що відрізняються один від
іншого площею, меблюванням, устаткуванням, оснащенням і т.д. Однак
незалежно від категорії готельний номер повинен мати наступну меблі й
устаткування: ліжко, стілець і крісло, нічний столик, шафа для одягу,
загальне освітлення, сміттєву корзину. Крім цього в кожному номері повинна
міститися інформація про готель і план евакуації на випадок пожежі.
Інші послуги доповнюють пропозицію послуг розміщення та харчування [1].
Стратегія культури обслуговування, здається простою: якщо гість
скаржиться на відсутність люб'язності з боку службовців, потрібно скоротити
контакти гостей з обслуговуючим персоналом - так почалася ера
самообслуговування, викликана до життя тенденцією заміни службовців
машинами. Завдяки новим технологіям з'явилася можливість нагодувати
тисячі людей, в лічені хвилини зробити бронювання у готелі тощо
Захопленість технологічними нововведеннями приводить до переконання, що
всі контакти між клієнтами і персоналом можна звести до мінімуму і таким
чином вирішити проблему ввічливості і гостинності.
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Однак клієнти не приймають цю тенденцію, і є багато доказів того, що
готельна індустрія переглядає свої позиції в цьому питанні. Вона все більше
починає демонструвати нове розуміння машин як помічників людини, а не як
його замінника або конкурента. Гостинність не тільки не померло, але,
навпаки стає новим символом. Людина знову зайняла належне йому в
індустрії гостинності місце.
Звертає на себе увагу підхід до індивідуального обслуговування
клієнтів, що, безумовно, є ключем до успішної роботи підприємства.
Особливу увагу приділяється дбайливому відношенню до гостей, високого
рівня культури і професіоналізму в роботі. Робиться все для того,
щоб людина не відчував себе чужим і донесу.
Розуміючи з першого слова чи навіть натяку гостя, коли необхідно
надати йому будь-які додаткові послуги, службовець повинен мати достатньо
професіоналізму і представлених йому прав, щоб самостійно змінювати
традиційний хід обслуговування і бути здатним відреагувати на знову
виникла обстановку так, щоб це було розцінено гостем як гостинність.
Гостинність потребує колективній співпраці. Якщо привітний працівник
опиняється на підприємстві, де кадри підібрані невдало, службовці
недружелюбні, обладнання експлуатується погано, ці обставини,
найімовірніше, змусять його покинути це місце.
На прояв гостинності потрібен час, оскільки гість, як правило, має свої
власні уявлення про те, де і коли службовці повинні виявляти його.
Звичайно, чіткий розподіл обов'язків між службовцями нормально і
необхідно. Без чіткого поділу праці нормальне функціонування підприємства
буде неможливо. Тим не менш, керівництву і службовцям слід розуміти, що
розумна прохання гостя є законом, який необхідно неухильно виконувати.
Обов'язок і вміння передчувати, розпізнавати і задовольняти законні потреби
гостей настільки фундаментальні для індустрії гостинності, що не можуть
розглядатися лише як службовий обов'язок будь-кого з працівників. У цьому
відношенні гостинність порівнянно із забезпеченням безпеки, яке повинно
здійснюватися на всьому підприємстві 24 години на добу, 7 днів на тиждень,
і обов'язково кожним працівником підприємства без винятку [2].
На даний момент однією з серйозних проблем українських готелів є
створення системи якісного обслуговування, що дозволяє забезпечити
надання конкурентоспроможних послуг. Система якісного обслуговування
важлива при проведенні переговорів з зарубіжними інвесторами та
відвідувачами, які вважають обов'язковою умовою наявність у готелі системи
якісного обслуговування і сертифіката на цю систему.
Значення культури та якості обслуговування гостей полягає в тому, що
лише якісні послуги відкривають транспортну дорогу на платоспроможні
західні ринки.
Діяльність у сфері гостинності передбачає високий рівень контакту і
координації між працівниками і гостями. Найбільш часто зустрічаються дії в
цьому сенсі спрямовані на поліпшення і контроль якості готельних
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підприємств (температура гарячої води, кількість рушників, умови
приготування їжі і т.д.). Проте якість готельних послуг полягає не тільки у
вирішенні технічної сторони справи. Зусилля підприємств готельної індустрії
традиційно були спрямовані на залучення клієнтів, на максимальне
виконання побажань гостей, завоювання довіри. Це може гарантувати тільки
їх повне задоволення. Тому стратегія готельного підприємства повинна
також мати на увазі і більше того, робити особливий акцент на вдосконаленні
відносин і спілкування між клієнтами і готельним підприємством.Висока
якість обслуговування клієнтів забезпечується колективними зусиллями
працівників всіх служб готелю, постійним і ефективним контролем з боку
адміністрації, проведенням робіт з удосконалення форм і методів
обслуговування, вивчення та передача передового досвіду, нової техніки і
технологій, розширення асортименту та вдосконалення якості послуг.
Забезпечення високої якості обслуговування гостей, найбільш повне
задоволення їх потреб - запорука успіху готелю. Тому підвищення культури і
якості обслуговування гостей є дуже важливим моментом в індустрії
гостинності [3].
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ВИГОТОВЛЕННЯ СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАВИ АНЧАН
З давніх-давен людина не могла обходитися без їжі, адже та забезпечує
організм людини всіма необхідними речовинами: білками, жирами,
вуглеводами та вітамінами. Сама природа потурбувалася за людину і дала їй
корисні та смачні продукти. Одним з таких є сир, що виробляється з молока
та його складових. Сир - високоякісний харчовий продукт, котрий отримують
з молока шляхом ферментативного згортання білків, виділення сирної маси з
наступною переробкою з достиганням. При достиганні проходять складні
біохімічні та мікробіологічні процеси, характерні різним видам сиру.
Виробляти сири розпочали приблизно вісім тисяч років до нашої ери. У
стародавні віки сири виготовляли в Аравії, Єгипті, Індії, Греції. Ще в
середньовіччя були відомі такі сири, як швейцарський та рокфор.
Виготовлення сиру мало сезонний характер, їх виробляли, в основному, в
літню пору[3].
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Проте нині у харчуванні спостерігається коли до сиру додають різні
харчові добавки. Дані добавки служать хорошим матеріалом для покращення
поживності щоденного раціону людини.
Анчан - це чай з висушених бутонів трав'янистої ліани клиторії
трилистої. Вона росте у В'єтнамі, Таїланді, Індії, Малайзії та інших країнах
цього регіону, в кожній з них маючи свою назву.У синьому тайському чаї
міститься унікальний комплекс біологічно активних сполук, велика кількість
вітамінів і мікроелементів:
- Фосфор. Сприяє зміцненню і підтримці цілісності кісток і зубів. Бере
участь у передачі нервових імпульсів до м'язів, покращує мозкову активність.
Невід'ємний учасник обмінних процесів.
- Залізо. Бере участь в утворенні червоних кров'яних тілець, насичує
кров киснем. Необхідне для прекрасного стану волосся, шкіри та нігтів.
- Марганець. Зміцнює серцево-судинну систему, покращує емоційний
фон і імунітет. Бере участь в будівельному процесі клітин і сприяє засвоєнню
заліза.
- Вітамін D. Позитивно впливає на стан зубів і шкіри, сприяє засвоєнню
кальцію. Захищає від перевтоми, підвищує імунітет.
- Вітамін K. Знижує артеріальний тиск, уповільнює процеси старіння
організму.
- Вітамін C. Зміцнює імунітет, акумулює енергію в організмі, надає
міцність кровоносних судинах [1].
Анчан покращує пам'ять і є природним антидепресантом
Протягом багатьох століть кліторії трійчастого була перевіреним
засобом для поліпшення функцій головного мозку, а отже, і пам'яті, особливо
в період старіння організму. Викликано це здатність Анчан підвищувати
рівень ацетилхоліну в організмі, який є важливим .
В одному із досліджень було виявлено, що використання 100 мг / кг
водного екстракту кліторії трійчастого незначно відрізняється від
застосування 50 мг / кг лікарського препарату парацетамолу. Це ще раз
доводить, що Анчан добре заспокоює і нормалізує емоційний фон, сприяє
розслабленню, підвищує стійкість до стресів, запобігає появі депресії.
Седативні властивості антоциана допомагають позбутися від безсоння[2].
При додаванні бактеріальної закваски добавляємо рослинний
наповнювач Анчан, колір одразу змінюється на блакитне забарвлення. Після
того як сир дозрів, спостерігається утворення щільної скоринки та приємного
лавандового забарвлення. Так як чай анчан не має вираженого смаку та
запаху, то виготовлений сир має звичайний кисломолочний, приємний смак
та запах.
Отже, сир з наповнювачем Анчан - це чудове рішення для тих хто
віддає перевагу здоровому харчуванню. Для людей, які є прихильниками
класичного смаку сиру, але хочуть отримати більшу кількість корисних
речовин.
121

Список використаних джерел:
1. Ачан. URL: https://legend-tea.ru/blog/chay/anchan (дата звернення
01.04.2021).
2. Синій чай Анчан. URL: https://slon-tea.ru/blog/chaynaya-shkola/siniychay-anchan/#sostav-i-polza (дата звернення 03.04.2021).
3. Сир. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80
(дата звернення 03.04.2021).
Ірина Корчак, 2 курс, група ГРС-21д
Науковий керівник: Катерина Антонюк,
асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ В
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
В останні роки сфера готельного бізнесу набула великої популярності, а
тому й актуальним є питання про асортимент,організацію та значення
готельних послуг.
Метою дослідження є вивчення готельного господарства, його
організацію, та особливості надання послуг в готелі.
А що ж таке сам готель? Готель — це підприємство будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, що надає людям, які
знаходяться поза домівкою, комплекс послуг, найважливішими серед яких є
послуги розміщення і харчування [1].
Основною діяльністю готелю є надання готельних послуг.
Готельнi послуги (послуга) — дiї (операцiї) готелю з розмiщення
споживача в об'єктi розмiщення, а також iнша дiяльнiсть, пов'язана з
розмiщенням та тимчасовим проживанням, котра включає в себе основнi i
додатковi послуги, що надаються споживачу при тимчасовому розмiщеннi та
тимчасовому проживаннi в об'єктi розмiщення.
Готельні послуги можна класифікувати на:
 основні;
 додаткові.
Основнi послуги – обсяг готельних послуг, що включають проживання
та надання харчування (снiданку), що включенi до вартостi номеру i
надаються споживачу (не завжди).
Додатковi послуги – обсяг готельних послуг, що не належать до
основних, замовляються та сплачуються додатково [2].
Коли я займалася дослідженням додаткових послуг, які надаються в
готельному господарстві, то за об’єкт дослідження взяла заміський комплекс
« Баттерфляй », який знаходиться в с. Садове ( неподалік від м. Вінниця). В
процесі дослідження з’ясувалось, що даний комплекс надає широкий і
яскравий спектр додаткових послуг, а робочий персонал закладу з радістю
піклується про те, щоб забезпечити гостям стабільну позитивну емоцію від
цих послуг.
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До основної послуги в ЗК « Баттерфляй» відноситься, звісно ж, послуга
розміщення. Номерний фонд даного комплексу включає в себе
90 комфортабельних номерів різних категорій, таких як : «Сімейний»,
«Люкс», « Напівлюкс», « Тримісний стандарт», «Стандарт дабл», « Стандарт
твін» і звісно ж окраса номерного фонду – номер «Преміум».
Якщо ж говорити про харчування, то це є додатковою послугою у
ЗК «Баттерфляй», тобто воно оплачується окремо. До уваги гостей
пропонуються такі заклади харчування, як : ресторан A-la-carte ( вибір страв
по меню ), ресторан шведської лінії « Papillon », стрід-фуд « Японія » та піцабар « Італія ». Також до додаткових відносяться послуги, які спрямовані на
організацію бізнес-часу та активного і пасивного дозвілля.
Що ж стосується організації бізнес-часу, то для задоволення бізнеспотреб гостям пропонуються 4 конференц-зали різної місткості:
 Конференц-зал « Coworking » з розміщенням на 50 чоловік;
 Конференц-зал « Pepella » з розміщенням на 90 чоловік;
 Конференц-зал « Falter » з розміщенням на 250 чоловік;
 Конференц-зал « Метелик» з розміщенням на 300 чоловік.
Щоб гості були повністю задоволені і отримали масу яскравих вражень
від відпочинку, то до їх уваги пропонується ряд таких додаткових послуг:
 4 басейна, кожен з яких має свою особливість;
 2 види бані: велика російська баня з купелями та маленька російська
баня на дровах;
 спа-комплекс ( відвідування Хамаму, Фінської сауни та критого
басейну);
 широкий асортимент спа- процедур;
 соляна кімната;
 великий різновид масажів.
Що стосується активного відпочинку, то до уваги гостей пропонуються
такі послуги:
 рибалка ( спортивна та любительська);
 тир ( стрільба з лука \ арбалета\ гвинтівки );
 тренажерний зал;
 спортивний майданчик;
 екстримальні атракціони ( вейк бординг, аква-гірка, зіп лайн);
 настільний теніс;
 виїзні екскурсії;
 зимові розваги ( каток, тюбінг, катання на санях).
Також даний заклад займається проведенням грандіозних бенкетів на
честь весіль, днів Народження і т. д. [3].
Отже, даний заклад надає широкий спектр послуг і може задовольнити
будь-які потреби гостей. Але, для того, щоб даний заклад не втратив своєї
неперевершеної унікальності, персоналу даного закладу необхідно ніколи не
зупинятися на тому, що вони вже створили, а завжди рухатись вперед,
черпаючи нові ідеї для вдосконалення самого закладу і послуг в ньому.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ
Проблема харчування є однією з найважливіших соціальних проблем.
Життя людини, його здоров'я і праця неможливі без повноцінної їжі.
Відповідно до теорії збалансованого харчування в раціоні людини повинні
міститися не тільки білки, жири і вуглеводи в необхідній кількості, але і такі
речовини, як незамінні амінокислоти, вітаміни, мінерали у визначених,
вигідних для людини пропорціях. У організації правильного харчування
першорядна роль відводиться м'ясним продуктам. М'ясо птахи також
відіграють важливу роль у раціональному харчуванні людини, оскільки
харчова цінність м'яса птиці вище, ніж м'яса тварин. Страви з птиці легко
засвоюються організмом. Вони містить 11 - 25% білків, від 5 до 53% жиру,
0,5 - 1, 2% мінеральних солей, вітаміни В1, В2, РР, А і екстрактивні речовини.
Особливо цінуються страви з філе птиці, так як вони мають більш ніжну
консистенцію і містять більше азотистих речовин[1, ст.15].
Хімічний склад м'яса птиці залежить від тих же факторів, що і склад
м'яса забійних тварин. У порівнянні з м'ясом забійних тварин м'ясо птиці
містить більше повноцінних білків, екстрактивних речовин, жир має
невисоку температуру плавлення (23-400 С). М'ясо птиці легко засвоюється.
Його засвоюваність становить 93%.
У м'ясі птиці містяться мінеральні речовини - калій, натрій, фосфор,
кальцій, залізо, мідь та інші елементи. М'ясо курей та індичок відноситься до
дієтичних продуктів харчування. Бульйон, приготований з нежирних курей
та індиків, викликає посилене виділення травних соків і сприяє хорошому
засвоєнню їжі. Використовують м'ясо птиці у відвареному, паровому,
тушкованому і смаженому видах
Найбільшою харчовою цінністю володіє м'язова тканина, так як вона
містить переважно повноцінні білкиз найбільш сприятливими для організму
людини незамінних амінокислот[2, ст.76].
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М'ясо птахів – важлива складова в харчуванні людини. М'ясо птиці
поживне і легко засвоюється (на 93%). Воно містить білки (15-22%), жири
(5-39%), мінеральні солі, екстрактивні речовини, а також вітаміни А, D, РР,
групи В. Жир птиці плавиться при низькій температурі (23-390С), в ньому
багато насичених кислот. При тепловій обробці він розтоплюється і просочує
м'язову тканину, завдяки чому м'ясо стає соковитим, поліпшується його смак.
У м'ясі птиці переважають повноцінні білки. З мінеральних речовин м'ясо
містить солікалію, натрію, фосфору, кальцію, заліза, міді. В м'ясі птиці багато
екстрактивних речовин, тому бульйони, особливо з курей, ароматні,
викликають посилення виділення травних соків, а це сприяє кращому
засвоєнню їжі [3, ст. 125].
Біологічна ефективність є показником якості жирових компонентів
харчових продуктів, що відображає вмістполіненасичених жирних кислот.
Вони містять всі незамінні амінокислоти. Амінокислотний складм'яса птиці
представлений різними амінокислотами.Найбільше значення з них мають
лізин (8,7%), лейцин(7,8%), ізолейцин (3,6%), валін (4,8%) та ін. Вміст
неповноцінних білків (еластин, колаген) в м'ясі птиці становить 1,5%, в
яловичині 3% і свинині 5%. Лімітуючими амінокислотами є сірковмісні
амінокислоти, ізолейцин, валін.
Біологічна ефективність є показником якості жирових компонентів
харчових продуктів, що відображає вмістполіненасичених жирних кислот.
Вони містять всі незамінні амінокислоти.
Страви із птиці мають приємний смак, високу поживність і легко
засвоюються
організмом.
Вони
містять
багато
повноцінних
легкозасвоюваних білків, жирів, вітамінів та екстрактивних речовин.
За вмістом азотистих речовин найціннішим є філе птиці. Краще засвоюється і
володіє хорошими смаковими властивостями м’ясо з рівним вмістом білків і
жирів.Порівняно з м'ясом свійських тварин сполучної тканини у м'ясі птиці
менше, вона ніжніша і пухкіша. Страви з нежирної птиці широко вживаються
у лікувальному харчуванні
Отже,харчова цінність м'яса птиці характеризується кількістю і
співвідношенням білків, жирів,вітамінів, мінеральних речовин і ступенем їх
засвоєння організмом людини; вона зумовлена також енергетичним вмістом і
смаковими властивостями м’яса.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ВІТАМІНІЗОВАНОГО МОЛОКА
Молочна промисловість є досить розвиненою і перспективною, на даний
час вона користується великим попитом у споживачів та має великий
асортимент продукції. Але все більшої популярності набувають молочні
продукти, які мають оздоровчі властивості та продукти до складу яких
входять різноманітні рослинні та вітамінізовані речовини. Одним із напрямів
у цій сфері є виготовлення вітамінізованого молока.
Вітаміни мають винятково високу біологічну активність і потрібні
організму в досить невеликих кількостях — від декількох мікрограмів до
десятків міліграмів у день. На відміну від інших харчових речовин вітаміни
не є пластичним матеріалом або джерелом енергії і приймають участь в
обміні речовин головним чином як біокаталізатори. Однією з головних умов
нормального обміну речовин, зростання і розвитку організму людини є
повноцінне
і
регулярне
постачання
його
всіма
необхідними
мікронутрієнтами: вітамінами і мінеральними речовинами, які відносяться до
незамінних харчових речовин, тому вони повинні поступати регулярно, в
наборі і кількостях відповідних фізіологічним потребам [1]
Молочні продукти, збагачені вітамінами, незамінні для харчування.
Вони можуть застосовуватися як лікувальні засоби при захворюваннях,
пов'язаних з вітамінною недостатністю, а також для підвищення захисних
функцій організму. Споживання продуктів, збагачених вітамінами, знижує
ризик розвитку багатьох широко поширених захворювань, таких як цукровий
діабет, онкологічних патологій, гіпертонічної хвороби [3].
Мікронутрієнтний склад коров'ячого молока показує, що молоко є
відмінним джерелом кальцію (1 літр покриває добову потребу) і вітаміну В2
(60 – 100% від добової потреби), хорошим джерелом вітаміну А (10 – 24%) і
вітаміну D (5 – 40%). Однак, поживна цінність молока значно коливається в
залежності від сезону, складу кормів; істотні втрати мікронутрієнтів,
особливо вітамінів, виникають в ході технологічної обробки молока:
стерилізації, пастеризації, нормалізації, сепарування, сушіння і т. п. Одним з
найоптимальніших шляхів відновлення і збільшення поживної цінності
молока і молочних продуктів є його збагачення вітамінами [4].
Вітамінізоване молоко виготовляють з нормалізованого пастеризованого
молока жирністю 3,2; 2,5; 1,5 % та знежиреного. Технологічний процес
виробництва
вітамінізованого
молока
подібний
виробництву
пастеризованого. Особливістю технології є додаткова операція внесення
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вітаміну С (аскорбінова кислота) або його замінника аскорбіната натрію в
охолоджене після пастеризації молока у кількості (з врахуванням втрат)
110 г на 1000 кг молока для дітей раннього віку та 210 г для дітей старшого
віку та дорослих. У цій технології вихідне молоко повинно мати кислотність
не більше 18°Т, бо аскорбінова кислота суттєво підвищує кислотність
продукту. Вітамін С вносять у молоко після його пастеризації для
запобігання руйнування вітаміну під впливом температури. Вітамін повільно
вносять у молоко у вигляду сухого порошку при постійному перемішуванні
протягом 15-2 хв., витримують 30-40 хв. і спрямовують на розлив.
Водорозчинні вітаміни допускається також вносити у вигляді водного
розчину.
Для дітей молодшого віку (до трьох років) виробляється молоко з
комплексом вітамінів А, С и D2. Його виробляють на основі молока
кислотністю не вище 18°Т и густиною не менше 1028 кг/м3 з додаванням
масляних розчинів вітамінів А, D2 й аскорбінової кислоти. Вітаміни вводять
у нормалізоване молоко до пастеризації. Із жиророзчинних вітамінів А та D2
готують молочно-вітамінний концентрат, для чого необхідну кількість
розчинів вітамінів А та D2 вносять у молоко, підігріте до температури 6085°С, і ретельно його перемішують. Молочновітамінний концентрат
гомогенізують, а потім вносять у сире нормалізоване молоко [2].
В Україні основними виробниками вітамінізованого молока виступають
ТМ «Яготинське» - виготовляють вітамінізоване молоко для дитячого
харчування та ТМ «Злагода», також виготовляють вітамінізоване молоко для
дитячого харчування.
Отже, загалом можна сказати, що розвиток сфери виготовлення
вітамінізованого молока розвивається, але в Україні використовується лише
обмежений асортимент даних виробів,
в більшій мірі для дитячого
харчування, але зважаючи на те, що попит на продукти багаті вітамінами, з
кожним роком лише зростає, то можна вважати цей напрямок виробництва
доволі перспективним.
Список використаних джерел:
1. Зобкова З.С., Подарян И.М. М.: Производство молока и молочных
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Пищевая промышленность. 2015. 352с.
2. Савченко О.А., Грек О.В., Красуля О.О. Сучасні технології молочних
продуктів: підручник. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 218с.
3. Машкін М. І., Париш Н. М.. Технологія молока і молочних продуктів:
навчальний посібник. Київ: Вища освіта, 2006. 465с.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ТА МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
Хлібопекарська промисловість України є однією з найважливіших
галузей харчової індустрії і здійснює багатозначну роботу по виробленню
продукції хлібопекарського виробництва. Паралельно в країні випускаються
хлібобулочні вироби тривалого зберігання і спеціальні хліба для дієтичного
харчування і лікувально-профілактичного призначення.
У сучасному суспільстві вдосконалення структури харчування і
підвищення якості харчових продуктів - одна з найбільш важливих і
пріоритетних завдань у світі, так як проблема неповноцінного харчування
носить міжнародний характер.
Проблемі поліпшення якості продукції в технології хлібопекарського
виробництва та макаронних виробів функціонального призначення
присвячені роботи вчених: Аурман Л.Я., Матвеєва Т.В., Пучкова Л.І.,
Поландовий Р.Д. та інші.
У сучасному світі вітчизняна хлібопекарська галузь зосереджена на
розширенні асортименту продукції і апробації на виробництві поліпшених
видів виробів лікувального і дієтичного призначення з метою підвищення
харчової цінності раціону харчування населення. Незважаючи на це, ситуація
в цій сфері виробництва, особливо з виробами функціональної
спрямованості, змінюється досить повільно.
На сьогоднішній день ринок хлібобулочних і макаронних виробів диктує
досить суворі правила до виробника. У нинішній час мало виробляти тільки
масовий асортимент хліба і хлібобулочних виробів. Для того щоб зайняти
високі позиції в сучасній економіці і мати рентабельне виробництво,
необхідно випускати поліпшені функціональні вироби. Виробникам
хлібопекарської промисловості доцільно створювати якісну продукцію, а
також ґрунтуватися на особливостях та перевагах споживачів.
Щоб найбільшою мірою задовольнити потреби населення у
високоякісних хлібобулочних і макаронних виробах слід концентрувати
увагу не тільки на сучасних технологіях виробництва, комплексномеханізованих і автоматизованих лініях, але і вдосконалити рецептури
продукції.
Одночасно слід ґрунтуватися на модернізації виробництва, яке буде
впроваджувати функціональні продукти і давати найвищий економічний і
соціальний ефект. Таким чином, перед хлібопеченням України виникають
першорядні завдання, пов'язані з поліпшенням якості і підвищенням харчової
цінності хлібобулочних та макаронних виробів.
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Вживання функціональних хлібобулочних та макаронних виробів
рекомендується для лікувального і профілактичного харчування, для людей,
що живуть в екологічно забруднених регіонах і працюють на важких
професіях, а також дітей дошкільного віку і літніх людей.
Введено наступні напрямки в технологію дієтичних хлібобулочних та
макаронних виробів:
– технології хлібобулочних та макаронних виробів з додаванням
харчових добавок, які дозуються від 3% до 20-30% до загальної маси
борошна, а саме: пшеничні висівки, харчові волокна, нетрадиційні види
борошна, наприклад, ячмінна, соєва, вівсяна та інші;
– технології з додаванням мікронутрієнтів, такі як вітаміни, мінерали та
інші [1, с. 97].
За першим напрямком розробляються технології з метою вдосконалення
якості виробів і їх споживчих властивостей (обсяг, пористість і т.д.), а також
підвищують мікробіологічну чистоту виробу. У даній технології
застосовуються напівфабрикати, що пройшли біохімічні перетворення
харчових компонентів з удосконаленими властивостями, що впливають на
якість тіста готової продукції. До таких розробок відносять:
– технології виробів з соєвим борошном на напівфабрикатах;
– технології з введенням соєвого борошна на кінцевої стадії замісу тіста;
– технології хлібобулочних виробів з наступними зерновими
інгредієнтами: висівками, подрібненої крупи пшениці, ячмінної, вівсяної,
кукурудзяної, гречаної, рисової крупи попередньо замочених в заквасках
(молочнокислих, пропіоновокислих) [3, с. 200].
Дана технологія значно зменшує мікробіологічну забрудненість, що
запобігає «картопляній хворобі» виробів і їх пліснявінню, покращує якість
хліба і підвищує харчову цінність хлібобулочних та макаронних виробів.
За другим напрямком створюються технології, що підсилюють
засвоюваність мікронутрієнтів або знижують їх втрати на стадії процесу
приготування тіста, даними технологіями є:
– технології для підвищення засвоюваності кальцію в напівфабрикатах,
що містять молочну кислоту, наприклад, молочну сироватку або
молочнокислу закваску, що дозволяє перетворити незасвоюваний кальцій в
лактат кальцію;
– технології із застосуванням вітамінів B1, B2, РР і інших, які додаються
в напівфабрикати (з молочною сироваткою, пшеничним борошном,
рослинним маслом)ці технології зменшують втрати вітамінів;
– для підвищення засвоюваності заліза в рецептуру виробів вводяться
вітаміновмісні продукти (пшеничне зародкове борошно або пластівці) або
вітамінно-мінеральні суміші [2, с. 341].
Перспективою розширення асортименту хлібобулочних та макаронних
виробів підвищеної харчової та біологічної цінності функціонального
харчування є збагачення виробів на основі пророслого пшеничного або
житнього замоченого зерна, відрізняється багатим складом вітамінів,
мінеральних речовин, амінокислот.
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Вдосконалення якості та підвищення харчової цінності хлібобулочних та
макаронних виробів – актуальний напрямок в хлібопеченні. Основною
проблемою є забезпечення населення України хлібобулочними та
макаронними виробами функціонального призначення. Концепції здорового
харчування не забороняють, а, навпаки, рекомендують вносити в свій раціон
випічку, але вона повинна бути вироблена з борошна підвищеної харчової
цінності.
З формуванням хлібопекарського мистецтва в рецептуру хліба почали
вводити різні інгредієнти, які допомагають збагатити склад виробів
корисними речовинами за допомогою додавання вітамінів і мікроелементів.
Так в районах з недостатністю йоду в рецептури додають йодовмісні
складові, наприклад, водорості та інші морепродукти; в північних регіонах
різних країн без врожайності фруктів і овочів виробники хлібопекарської
галузі збагачують хліб не тільки вітаміновмісними компонентами, але і вкрай
необхідними відсутніми елементами.
Однак найбільш перспективним напрямком є введення харчових
волокон. Харчові волокна впливають на травну систему, допомагають
організму засвоювати більше харчових речовин, виводять з організму
токсини, зменшують тривалість шляху їжі по кишечнику, скорочують вміст
холестерину і рівень цукру в крові, знижують ризик розвитку раку товстої
кишки, дають відчуття ситості при вживанні невеликих порцій їжі.
Хлібобулочні та макаронні вироби з додаванням харчових волокон
відносяться до функціональної групи продуктів харчування. Регулярне
вживання таких продуктів допомагає врегулювати в організмі фізіологічні
процеси і покращує його стан в цілому.
Підводячи підсумки, можна зробити висновок про те, що успішне
вирішення завдань, що стоять перед хлібопекарської галуззю, пов'язане з
пошуком і виявленням нових натуральних функціональних інгредієнтів і
раціональним їх використанням, яке дозволить забезпечити реальні
перспективи в зниженні дефіциту необхідних поживних речовин організму
людини. Таким чином, необхідно проводити дослідження з розробки
сучасних
рецептур,
які
забезпечують
найбільшу
засвоюваність
функціональних інгредієнтів, а саме з додавання нетрадиційних видів
борошна,
вітамінно-мінеральних
комплексів,
харчових
волокон,
підсолоджувачів та інших функціональних харчових добавок, які повністю
задовольняють фізіологічні потреби людини.
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА
ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Правильне і здорове харчування є основою якісного життя людини,
головним фактором, що визначає здоров'я, довголіття і його працездатність.
При порушенні харчування різко знижується здатність протистояти
несприятливим впливам навколишнього середовища, стресів, підвищеним
розумовим і фізичним навантаженням.
Вагомий внесок у розвиток здорового харчування і продовольчої
безпеки України на різних рівнях зробили такі фахівці, як: В. Амбросов,
П. Борщевський, В. Галушко, О. Гойчук, О. Гудзинський, Л. Дейнеко,
С. Дорогунцов, А. Лисецький, П. Саблук, В. Юрчишин та інші.
Важливо розуміти, що саме здорове і правильне харчування забезпечує
процеси росту і розвитку людини, його фізичну і розумову активність,
настрій і якість життя. Цього неможливо досягти, ігноруючи основні закони
здорового, правильного, раціонального і безпечного харчування.
На систему харчування впливають кілька факторів:
1) економічні можливості людини, сім'ї, його здатність набувати
конкретних харчових продуктів в необхідному наборі та кількості;
2) наявність на споживчому ринку широкого асортименту свіжих,
високоякісних, безпечних для здоров'я людини продуктів харчування;
3) рівень знань людини про властивості та склад основних харчових
груп продуктів (м'ясо і м'ясопродукти, риба та рибопродукти, молоко і
молочні продукти, овочі, фрукти та ін.), раціональних способах їх обробки,
приготування, зберігання, вживання та ін.;
4) головний фактор – усвідомлене бажання людини дотримуватися
основних законів здорового, правильного, раціонального і безпечного
харчування [1].
Сьогодні медики і дієтологи з повним правом стверджують, що не
обов'язково бути багатим, щоб бути здоровим. Саме тому кожній людині так
важливо бути орієнтованим в питаннях гігієни харчування, до яких
відносяться знання складу харчових продуктів, основних правил їх обробки,
зберігання, приготування, поєднання один з одним, правилах розподілу
прийому їжі по її калорійності протягом доби, режим харчування та інше.
Науково-технічна революція до кінця 20 століття майже повністю
звільнила людину від важкої фізичної праці, скоротивши її енерговитрати
приблизно на 1000 ккал / добу. Сьогодні у населення економічно розвинених
країн добові енерговитрати становлять в середньому 1800-2200 ккал / добу,
проти 3000-3500 ккал / добу в середині минулого століття [1].
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Такі зміни повинні були привести до істотного зменшення обсягу
споживання їжі. Однак якщо ці обсяги зменшились, вони можуть дозволити
людині задовольнити потреби в основних харчових речовинах: білках, жирах
і вуглеводах та енергії, то вони не здатні забезпечити надходження вітамінів,
мінеральних речовин та інших біологічно активних компонентів їжі в
необхідній кількості.
Крім ожиріння, яке стрімко поширюється серед усіх верств населення,
варто зазначити ще один факт, пов'язаний з проблемами освіти в області
культури харчування і що стосується особливостей харчування досить
великої групи молоді.
Не володіючи знаннями про реальні потреби свого організму в харчових
і біологічно активних речовинах, керуючись тільки прагненням відповідати
модним стандартам зовнішності, молоді люди нехтують правилами
здорового харчування, що часто призводить до виникнення дуже серйозного
і важкого захворювання – анорексії.
Якщо оцінювати стан харчування населення нашої країни, то тут на
перший план виходять такі порушення харчового статусу:
- дефіцит білка, що досягає до 15% від рекомендованих величин
споживання серед груп населення, переважно, з низькими доходами;
- дефіцит поліненасичених жирних кислот (ПНЖК - омега-3 і омега-6
жирні кислоти) на тлі надлишкового надходження твердих тваринних жирів
відзначається в харчуванні всіх груп населення;
- виражений дефіцит вітамінів, виявляється у більшої половини
населення, і становить: 70-100% для вітаміну С; 60-80% для вітамінів групи
В і фолієвої кислоти; 40-60% для β-каротину [3, с. 304].
Дуже серйозною є проблема недостатності в харчуванні ряду
мінеральних речовин і мікроелементів, таких як:
- кальцій, особливо у осіб похилого віку, що супроводжується розвитком
остеопорозу і підвищеною крихкістю кісток;
- залізо, особливо для вагітних жінок і дітей раннього віку, що
супроводжується розвитком анемії;
- йод, особливо для дітей в період інтенсивного розвитку центральної
нервової системи, що призводить до втрати істотної частки інтелектуальних
здібностей в зрілому віці;
- фтор, функція якого безпосередньо пов'язана з формуванням і
здоров'ям зубів, а також опорно-рухового апарату;
- селен найважливіший антиоксидант, що знижує ризик розвитку
онкологічних захворювань, без якого неможливе нормальне функціонування
репродуктивної системи людини;
- цинк мінерал, що має особливе значення для формування і ефективної
реалізації статевої функції, що має пряме відношення до формування
імунітету, зростання і розвитку організму, загоєнню ран. Деякими вченими
висловлюється думка про те, що при дефіциті цинку в харчуванні дітей і
підлітків підвищується схильність їх до алкоголізму і наркоманії;
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- харчові волокна, дефіцит яких в нашому раціоні призводить до
серйозних порушень функцій шлунково-кишкового тракту, підшлункової
залози, жовчного міхура, розвивається дисбактеріоз, в істотній мірі
підвищується ризик розвитку раку товстого кишечника і печінки [2, с. 116].
Порушення правил збалансованого харчування призводить, перш за все,
до різкого зниження резистентності (стійкості) організму до несприятливих
факторів навколишнього середовища за рахунок порушення функціонування
систем антиоксидантного захисту і розвитку імунодефіцитних станів;
підвищується ризик розвитку аліментарно-залежних (залежних від складу
раціону харчування) захворювань: надмірної ваги, цукрового діабету,
серцево-судинних захворювань, хвороб обміну речовин, подагри, деяких
форм онкологічної патології та ін.
Сьогодні клінічна статистика підтверджує дану ситуацію, а також
свідчить і про те, що ці захворювання все більшою мірою поширюються і на
більш молоді контингенти населення.
Поряд з цим, актуальною залишається проблема забруднення їжі
чужорідними сполуками (пестициди, важкі метали, лікарські засоби і т.д.).
Найсучасніші технології харчових виробництв не в змозі повністю очистити
сировину від контамінантивів, і навіть, навпаки, в ряді випадків призводять
до утворення в продуктах харчування з'єднань, які становлять реальну
небезпеку для здоров'я споживачів (наприклад, побічні продукти
виробництва твердих жирів транс-ізомери жирних кислот є фактором ризику
розвитку цілого ряду захворювань).
Таким чином, постійний контроль за мікронутрієнтним статусом
населення, розробка та виконання великомасштабних освітніх, програм,
спрямованих на усунення і профілактику наявних дефіцитів, оптимізацію
якісного і кількісного складу харчових продуктів масового споживання, а
також забезпечення санітарної безпеки продуктів харчування –
найважливіше завдання сучасної медицини і науки харчування.
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Стрімкий розвиток туристичного бізнесу вплинув і на структурні зміни
на ринку праці, оскільки вимоги до кваліфікації спеціалістів галузі туризму
зазнали кардинальних змін та потребують впровадження відповідних
коректив в управлінні персоналом в цілому. Сьогодення потребує
працівників, які не просто мають спеціальну професійну освіту, а людей, які
володіють компетентностями щодо можливості приймати професійні
рішення, спрямованих на вирішення типових та нетипових проблем, тим
самим забезпечуючи обслуговування споживачів на високому рівні.
Л.В. Сакун стверджує, що існує три аспекти підготовки фахівців, що важливі
для будь-якої сфери туризму. Серед них:

фундаментальне навчання (знання), яке відповідає за отримання
знань згідно навчальному плану спеціальності;

технічне навчання (знання як робити), яке відточує майстерність і
розробляє навички, необхідні для даної спеціалізації;

особисті здібності (знати як бути і як себе поводити), що
відображають особисті якості фахівця [1].
Персонал є важливим аспектом досягнення маркетингових цілей
туристичного підприємства. Головним чином це стосується пошуку клієнтів,
комунікації з ними, продаж, обслуговування і збір інформації. В умовах
конкурентного ринкового середовища персонал повинен працювати на
задоволення інтересів клієнтів та збагачення компанії. Аби досягти цих цілей
персонал туристичного бізнесу, окрім традиційних умінь та знань, повинен
виявити здатність аналізувати і планувати маркетингову діяльність [2].
Найважливішими у діяльності професіоналів сфери туризму є ключові
компетентності, які мають забезпечити готовність людини до життя та
успішної кар’єри, їх можна поділити на такі групи:
 політичні та соціальні компетентності, такі як здатність брати на себе
відповідальність, приймати участь у розробці групових рішень, вирішувати
конфлікти без насильства, підтримувати та покращувати демократичні
інституції;
 компетентності, що пов'язані з життям у культурному середовищі, а
саме: готовність контролювати прояви расизму, ксенофобії та розвитку будьякої іншої нетолерантності, володіти міжкультурними компетенціями,
такими як прийняття розбіжностей в расовому та культурному плані, повага
до інших та здатність жити з людьми інших культур, мов та релігій;
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 комунікативні компетентності, які особливо важливі для роботи та
соціального життя, з акцентом на те, що тим людям, які не володіють ними,
погрожує соціальна ізоляція, а також володіння більше, ніж однією мовою;
 компетентності, що пов'язані зі зростанням інформатизації
суспільства: володіння інформаційними технологіями, розуміння їх
застосування, слабких і сильних сторін та засобів, критичного судження по
відношенню до інформації, що розповсюджується масмедійними засобами та
рекламою, здатність вчитися на протязі життя у контексті як особистого,
професійного, так і соціального життя [3].
Добре підготовлений до роботи працівник з обслуговування туристичної
діяльності, його поведінка та зовнішній вигляд залишаються у пам'яті
клієнтів і асоціюються з підприємством, обличчям якого особа є. Особи, які
мають намір працювати у туристичні галузі, окрім професійних павичок під
час практик чи навчань (наприклад, технічних, обслуговування клієнтів чи
знань із соціології та психології), повинні мати певні психофізичні здібності
(терпимість, відповідальність, рішучість тощо). Зовнішній вигляд працівника
в момент зустрічі з клієнтом не може викликати негативних емоцій, тобто
важливу роль відіграють зовнішні умови: презентабельність, приємна
зовнішність, спортивна фігура тощо [4].
Таким чином, фахівець туристичного бізнесу повинен володіти
відповідними рисами характеру, бути позитивно налаштованим до
задоволення побажань і потреб туристів, повинен вміти знаходити
компроміси. Єдиний шлях до подальшого розвитку окремого туристичного
підприємства та просування продажу послуг є розмова з клієнтом, для
забезпечення цього пункту необхідно делікатно задавати питання, а також
знати або здогадуватись про чинники, що вплинули на рішення клієнта. У
випадку, коли мова йде про розважальні заходи необхідно мати ключові
поняття традицій та культурної спадщини відповідного регіону чи країни, яка
є батьківщиною туриста. Обізнаність в навичках, традиціях і поведінці
туристів дозволить надати їм найкраще обслуговування та підібрати
найкращій варінт послуги, що заохотить їх наступного разу не тільки
відвідати цю місцевість, але й обрати саме фірму, яку ви представляєте і,
можливо, порадити її знайомим
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для економічної та
соціальної сфери будь-якої країни. В сучасному світі спостерігається
насиченість туристичного ринку послугами та їх різноманіттям. Актуальним
залишається проблема просування туристичних послуг, а тому підприємцям
важливо зрозуміти, що в майбутньому конкурентним туристичне
підприємство буде тоді, коли його кількість та спектр послуг будуть в першу
чергу якісними.
Під просуванням туристичного продукту розуміють комплекс заходів,
спрямованих на реалізацію туристичного продукту: реклама, участь у
спеціалізованих
виставках,
ярмарках,
організація
туристичних
інформаційних центрів із продажу туристичного продукту, видання
каталогів, буклетів і т. п. Іншими словами, просування тур продукту
передбачає проведення різних видів діяльності по доведенню інформації про
кращі сторони продукту до потенційних споживачів і стимулювання в них
бажання його купити[3].
Подібні зв'язки реалізуються через такі канали просування, як:
 реклама в засобах масової інформації та інших визнаних рекламоносіях;
 стимулювання продажу;
 прямий продаж (прямий маркетинг);
 зв'язки з громадськістю (РК).
Усі заходи з просування турпродукту на ринку пов'язані з великими
інвестиціями. Витрачаючи значні кошти на рекламу, підприємець ще не знає,
наскільки вони окупляться в майбутньому. Тому ця ділянка маркетингової
роботи вимагає особливої уваги [4].
Комплекс просування, крім основних, на думку окремих науковців
також може включати синтетичні засоби, зокрема:
 виставкова діяльність, основна мета якої полягає в інформуванні
громадськості шляхом демонстрування продукції, що є у розпорядженні
фірми;
 брендинг – діяльність зі створення, реалізації та управління брендом
підприємства;
 спонсорство – система взаємовигідних договірних відносин між
спонсором, який є постачальником коштів, ресурсів і послуг, і реципієнтом –
стороною, що їх отримує, в особі індивідів, груп, організацій з метою
досягнення спонсором певних маркетингових цілей;
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 інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу – комплексний
засіб маркетингових комунікацій, який потребує використання елементів
реклами, стимулювання збуту, персонального продажу, publicrelations
(зв’язків з громадськістю) та інших комунікаційних засобів у місцях продажу
продукту підприємства [1].
В сучасних умовах господарювання використання сучасних
інформаційних систем є необхідним для просування туристичних послуг.
Щорічно кількість користувачів, а отже, і потенційна аудиторія,
збільшується, реклама в Інтернеті вимагає невеликих витрат, проте, при
цьому є наймобільнішим і найоперативнішим способом передачі інформації.
Все більш популярним стає такий вид інновації у просуванні туристичного
продукту на ринку, як таргетинг. Таргетинг – рекламний механізм, що
дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка відповідає
за даним критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй.
Найефективніше буде використовувати різні види таргетингової реклами, а
саме:
1.
Підбір рекламних майданчиків. Найбільш популярний вид
таргетингу. Здійснюється шляхом підбору рекламних майданчиків так, щоб
їх відвідувачі відповідали цільовій аудиторії.
2.
Тематичний таргетинг. Показ реклами на веб-сайтах, відповідних
певній тематиці.
3.
Таргетинг за інтересами (контекстна реклама). Показ реклами у
відповідності з інтересами відвідувачів рекламного майданчика.
4.
Географічний таргетинг (геотаргетинг). Показ реклами цільової
аудиторії,
обмеженою
деяким
географічним
регіоном,
обраним
рекламодавцем.
5.
Таргетинг за часом показу (ранок або вечір, будні або вихідні).
Дозволяє обмежити показ реклами по часу протягом дня, тижня, року.
6.
Соціально-демографічний таргетинг - за віком, статтю, доходом,
посадою.
7.
Обмеження кількості показів одному користувачеві, дозволяє
регулювати кількість показів рекламного носія одному унікальному.
8.
Поведінковий таргетинг. Саме перспективний напрямок на
сьогоднішній день. Суть його зводиться до впровадження механізму збору
інформації про дії користувача в інтернеті за допомогою соокіе-файлів.
Інформація збирається в так званих 294 профілях і містить дані про
переглянуті сайтах, пошукових запитах, покупках в інтернет-магазинах [2].
В сучасних умовах господарювання та з початком пандемії все більше
людей працюють дистанційно. Тому для просування туристичного продукту
можна застосовувати різні канали, але на даний момент все більше
популярним стає використання сучасних інформаційних систем.
Найефективніше буде використовувати декілька видів таргетингової
реклами.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку економічних відносин процес глобалізації
охопив усі сфери світової економіки, включаючи туризм, що є феноменом
XXI століття. З динамічності розвитку та росту галузевої прибутковості, в
Україні туризм законодавчо визнаний одним з пріоритетних напрямів
розвитку національної економіки та культури. Зручне географічне
розташування країни, наявність природних ресурсів, кліматичні умови,
історичний та культурний потенціал та високоосвічене населення є
головними передумовами розвитку туризму на національному та
міжнародному рівнях.
Людська свідомість та переосмислення впливу глобалізації на
навколишнє середовище, допоможуть сформулювати основні положення
концепції сталого розвитку як моделі соціального зростання у XXI столітті.
Багатогранний вплив туризму на різні сфери суспільного життя змусив
науковців зрозуміти, що стійкий розвиток зорієнтований на людину є
стійким розвитком цієї галузі.
Туризм є одним із найперспективніших напрямків соціальноекономічного розвитку регіонів.
Туризм є одним із культурних та економічних пріоритетів країни, але
складна політична та економічна ситуація в Україні заважає розвитку
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туризму. Невизначеність ситуації відлякує потенційних іноземних туристів,
тому для покращення ситуації, перш за все, повинна проводитися грамотна
інформаційна політика, спрямована на формування доброго національного
іміджу.
Європейська інтеграція України є найважливішою сучасною тенденцією
та має великий вплив на процес реформування туристичної галузі. Процес
глобалізації не менш важливий. Сучасний етап розвитку туризму
відзначається прагненням політичних сил досягти іміджу лідера європейської
інтеграції, що впливає на діяльність органів державної влади. Однак
позитивне ставлення до тенденції європейської інтеграції часто
супроводжується відсутністю реальних реформ, особливо стійкими
перешкодами та труднощами у розвитку бізнесу, а також практичною
відсутністю активного залучення інвестицій та бюджетних коштів для
соціальних програм, пов'язаних із розвитком туризму [1].
На сьогоднішній день туристична галузь України дуже важлива в
економічній системі країни, вона перебуває в стані активності та динамічного
розвитку, є одним із шляхів пришвидшення євроінтеграційних процесів, а
відтак засобом підвищення світових позицій нашої держави.
З метою прискорення темпів розвитку та зростання ефективності
підприємств туристичної сфери, надання цій сфері пріоритетності, необхідно
вирішити проблеми, які потребують невідкладної державної підтримки та
регулювання. Основними факторами, що стримують розвиток туристичної
сфери в Україні є [1]:
- політичні негаразди та військові конфлікти в країні на сході;
- недоліки регіонального регулювання туризму;
- відсутність рекламної інформації про Україну за кордоном;
- високе податкове навантаження, що є перешкодою для потенційних
інвесторів у туристичному секторі;
- недостатня кваліфікація персоналу в галузі туризму;
- невелика кількість готелів, які відповідають світовим стандартам.
Однією з головних перешкод ефективного розвитку туристичної галузі в
Україні протягом останніх років залишається слабка туристична
інфраструктура [2].
Встановлення нових залізниць та авіарейсів стимулюватиме розвиток
важливих туристичних місць. Іншим важливим питанням є відсталі
технології галузі. В Україні практично не застосовуються туристичні
технології, які в розвинених країнах стали повсякденними: електронні
інформаційні довідники щодо готелів, транспортних маршрутів з переліком і
зазначенням вартості послуг, які ними надаються.
Однак останнім часом в Україні відбулося значне пожвавлення в галузі
інформаційних технологій, тому слід активно використовувати цю
можливість для досягнення рівня обслуговування клієнтів світового класу.
Протягом 2020-2021 рр. туристична сфера в усьому світі зазнає збитків
внаслідок заходів щодо протидії пандемії COVID-19. Водночас, ситуацію, що
склалася, слід розглядати не лише як проблему, але і як можливості для
виведення туристичної сфери в Україні на якісно новий рівень.
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Через заходи, вжиті для подолання пандемії коронавірусу, та
невизначеність подальшого розвитку ситуації, туристична галузь страждає у
світовому масштабі. 96% туристичних напрямків у всьому світі обмежені.
За різними сценаріями, у 2020 році очікувалось падіння обсягу міжнародних
туристичних прибутків на рівні 58-78% порівняно з минулими роками.
За оцінками експертів, відновлення попиту до рівня 2019 року мало зайняти
не менше двох років, водночас авіакомпанії були змушені підвищити
вартість подорожі в середньому на 43-54% [3, 4].
Загалом, втрати туристичної галузі України, за оцінками, перевищують
1,5 млрд. дол. США. Через прийняття обмежувальних заходів пізній початок
сезону відпусток та розваг також сукупно впливає на відпочинок та туризм та
суміжні галузі (готельно-ресторанний бізнес, транспорт (пасажирські
перевезення), роздрібна торгівля та індустрія розваг).
Проте за наявності необхідного потенціалу (сприятливі кліматичні
умови, рекреаційний потенціал, розвинена транспортна мережа, вагома
історико-культурна та архітектурна спадщина тощо), існують чинники, які
стримують розвиток туристичної галузі [5]:
- незадовільний стан доріг та під’їзних шляхів до об’єктів туристичного
призначення, недостатній рівень розвиненості та висока вартість авіаційного
сполучення;
- неадекватний розвиток рекреаційних зон, низький рівень туристичних
послуг та інтенсивне будівництво в прибережних районах створили
додаткове навантаження на громадську інфраструктуру та спричинили
забруднення прибережних та морських територій;
- низький рівень інформаційного забезпечення туристичної діяльності та
низький рівень управління філіями;
- умови туристичних об'єктів, особливо архітектурної спадщини, є
незадовільними;
- відсутність систематичної державної підтримки розвитку туризму;
- основна тінь у цій галузі, яка ускладнить контроль проти епідемій, але
вона може бути використана як така форма компенсації, щоб компенсувати
тягар прийняття офіційних умов прийому туристів із зареєстрованих
підприємств;
- нецільове використання коштів від туристичного збору на місцях.
У 2019 році завдяки зміні підходів до визначення ставок туристичного
збору, надійшло до місцевих бюджетів 196,2 млн грн, що на 216,3% більше
ніж у попередньому році, проте, ці кошти «розчиняються» в загальному
фонді місцевих бюджетів.
Таким чином, на сьогоднішній день, туризм став однією з
найважливіших галузей світової економіки. Туризм сприяв зростанню
бюджетних доходів на всіх рівнях, збільшував можливості працевлаштування
та залучав внутрішні та іноземні інвестиції. Однак, ситуація в Україні,
пов’язана з COVID-19, значно вплинула на соціально-економічний розвиток
туристичної галузі.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ГОТЕЛІВ
Бізнес-готелі – це об'єкти, розташовані в центральних або ділових
районах міст. Ділові люди, які є цільовою аудиторією таких готелів, цінують
свій час, тому при виборі готелю керуються його розташуванням. Готелі
бізнес-класу надають гостям професійне бізнес-обслуговування: від послуг
трансферу до конференц-залу. Також у бізнес-готелях надають такі послуги,
як доставка кореспонденції, організація ділових заходів за запитом, послуги
перекладача, юриста тощо, замовлення квитків на будь-який різновид
транспорту, а також обмін валют та прокат автомобілів [1].
Що стосується внутрішніх складових, такі об'єкти мають бути обладнані
сучасною оргтехнікою, а також Wi-Fi-покриттям. Впровадження в готель
будь-яких технічних новинок безсумнівно стане плюсом і може зіграти
вирішальну роль під час вибору гостем саме цього готелю.
Для успішного обслуговування постояльців бізнес-готелі мають
відповідати певним правилам[2]:

готель має розташовуватися неподалік від адміністративних,
громадських та інших центрів міст;

у номерному фонді мають превалювати одномісні номери;

необхідно, щоб у кожному номері була зона для роботи;
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у номерному фонді мають бути апартаменти, для випадку, якщо
ділові люди приїжджають із сім'єю;

варто обладнати простори для проведення ділових подій:
конференц-зали, переговорні кімнати тощо;

неподалік від готелю мають перебувати служби фінансового
забезпечення: банківські відділення, пункти обміну валюти тощо;

у складі об’єкта має бути ресторан і бар, а також послуга
доставки їжі в номер;

у готелі треба обладнати паркінг.
Крім вищевказаних правил, готель, залежно від зірковості, має
дотримуватися вимог сертифікації.
Готелі для ділових туристів, бізнес-готелі (business-hotel) –
спеціалізовані фешенебельні готелі, що пропонують широкий обсяг послуг,
зорієнтовані насамперед на обслуговування бізнесменів, працівників у сфері
фінансів, державних чиновників, діячів культури, мистецтва, інших
професіоналів - учасників ділових, наукових зустрічей. В Україні, інших
державах колишнього Радянського Союзу, категорію бізнес-готелів відносять
до готелів загального типу. У світовому досвіді функціонування готелі цього
типу у сегменті готельного продукту належать до найбільш рентабельних[3].
Готелі для ділових туристів найчастіше розташовуються у центральній
діловій частині міста із зручними під'їзними шляхами, за місткістю належать
до середніх та великих підприємств, мають від 400 до 2000 номерів. Для
готелів бізнес-класу характерні високі ціни, вище середнього рівня у регіоні.
Бізнес-готелі пропонують високий рівень комфорту, що забезпечується
якісним та дорогим обладнанням приміщень, високою кваліфікацією
персоналу. Серед широкого обсягу додаткових платних послуг готелі цієї
категорії забезпечують технічно обладнані приміщення для індивідуальної
роботи, проведення нарад, зустрічей, виставок, різні типи закладів
харчування, відділення зв'язку та ін.
Окремим типом готелів для ділових туристів є відомчі готелі організацій
(державних, громадських, військових та ін.), підприємств, закладів
(навчальних, спортивних, культури та ін.), створені для приймання осіб, що
прибувають згідно з професійними обов'язками, навчання, заняття спортом.
Готелі цієї категорії розташовуються біля відомчої установи або в місцях із
зручним сполученням громадського транспорту. Якість та обсяг послуг у
готелях цієї категорії залежить від типу організації, у підпорядкуванні якої
або у співпраці з якою перебуває заклад розміщення. Функціональні
параметри відомчих готелів відображаються у структурі громадських
приміщень, категоріях обслуговуючого персоналу, ціновій політиці установи
якій вони підпорядковані[4].
Діяльність практично всіх підприємств, не тільки готельних, значною
мірою залежить від розміщення, оскільки воно впливає на вартість землі та
будівельних робіт, розмір витрат на оплату праці, а також на можливості
збуту продукції. Це- первинні фактори, що враховуються при ухваленні
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рішення про місце розташування. До вторинних факторів відносяться такі, як
наявність сировинних ресурсів, робочої сили, що відповідає інфраструктурі т.
д., значення яких не для всіх підприємств однакове. Залежно від того, яким
факторам віддається перевага, виділяють підприємства, що орієнтуються на
сировинні ресурси, трудові ресурси, шляхи сполучення чи на збут, що
визначає характеристику продукту.
При розгляді готельних послуг як продукту виділяють три рівні[5]:
1)
окремі послуги і групи послуг;
2)
продукт "готель" як комплекс послуг;
3)
розширений продукт.
Готельні підприємства насамперед орієнтуються на збут. На відміну від
промисловості, де продукція постачається споживачеві, в готельній сфері все
відбувається навпаки: гість повинен прибути в готель, щоб скористатися його
послугами, у зв'язку з чим до вибору місця розташування пред'являються такі
вимоги, як досяжність і близькість. Наприклад, при виборі готелю діловими
туристами фактор його зручного місця розташування (найбільш кращий
центр міста) вирішальний.
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ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Здорове харчування є одним з найважливіших чинників, що обумовлює
нормальний ріст і розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань,
продовжуванню життя людей. Особливе місце в галузі харчової
промисловості займає група продуктів дитячого харчування. Так як у малят
особливі потреби, то і до продукті для їх харчування необхідно висувати
особливі вимоги.
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У цей час у всіх розвинених країнах світу є спеціальні галузі
промисловості, великі спеціалізовані фірми, науково-виробничі об'єднання,
що займаються випуском продуктів дитячого харчування, створених на
основі останніх досягнень науки. Багато які наукові колективи продовжують
поглиблені дослідження по створенню нових і удосконаленню існуючих
молочних сумішей для штучного вигодовування дітей, позбавлених
материнського молока.
Молочні продукти дитячого харчування - це продукти, що забезпечують
потреби дитячого організму в основних харчових інгредієнтах в залежності
від віку дитини. Особлива увага приділяється продуктам, призначеним для
живлення дітей перших трьох місяців життя, коли відсутність материнського
молока найбільш негативно позначається на стані дитини [4].
Методом подальшого удосконалення молочних сумішей для штучного
вигодовування дітей перших місяців життя є введення в них, так званих
захисних чинників, таких, як лізоцим, активні штами лактобацилл,
біфідобактерій. Все це підвищує фізіологічну цінність молочних сумішей [1].
Новим напрямом в розвитку технології продуктів дитячого харчування є
випуск кисломолочних адаптованих продуктів, які мають ряд переваг перед
прісними сумішами.
Кисломолочні рідкі продукти для дитячого харчування - це продукти,
що виробляються з коров'ячого молока, підданого тепловій обробці, або з
суміші його з компонентами шляхом сквашування чистими культурами
молочнокислих заквасок [2].
Кисломолочні продукти позитивно впливають на засвоєння харчових
речовин і стимулюють секреторну діяльність шлунку завдяки спеціальному
підбору мікрофлори, що входить до їх складу.
Одною з важливих переваг кисломолочних продуктів в порівнянні з
солодкими сумішами є їх низька сенсибілізуюча здатність, тобто зниження
чутливості до харчових алергічних реакцій. Продукти, виготовлені з
використанням біфідо-і лактобактсрій, досить ефективні для лікування
хронічних розладів і порушень функцій шлунково-кишкового тракту, для
профілактики і лікування рахіту, анемій. Їх застосовують і в комплексному
лікуванні гострих кишкових інфекцій, дисбактеріозу кишечника,
ексудативних діатезів і ін [3].
На даний час основними постачальниками даної продукції в Україні є
закордонні компанії: «Nutricia», «Nestle», «Hipp»
Отже, виготовлення кисломолочних продуктів для дитячого харчування
є досить актуальним питанням, адже таке харчування є дуже корисним для
розвитку дитчячого оргаізму та позитивно впливає на здоров’я малюка. Але
нажаль, в Україні забезпечення даним продуктом відбувається лише за вдяки
закордонним фірмам-виробникам, тому що в Україні ця галузь потребує
удосконалення та розвитку.
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ВИРОБІВ ІЗ ПРИРОДНИМИ ЗАМІННИКАМИ ЦУКРІВ
Більшість людей хотіли б сполучити користь для здоров’я з
максимальним задоволенням смакових бажань і гарантією контролю своєї
ваги. Причина в тім, що останнім часом в усьому світі загрозливо росте
число людей з надлишковою масою тіла, що супроводжується збільшенням
хронічних захворювань, таких як підвищений рівень холестерину, цукровий
діабет, серцеві захворювання, високий кров’яний тиск, зниження життєвої
енергії й ослаблення імунної системи. Тому найбільш перспективним
напрямком зменшення вуглеводного навантаження на організм людини та
економії цукру-піску є використання різних його замінників як природних
так і штучних [1].
Якщо розглядати цукор, як необхідний інгредієнт для кондитерських
виробів, то його можна замінити на продукт стевія, який не тільки корисніше,
але ще і економніше. Стевія представляє собою речовина, яку добувають з
листя однойменної рослини, який росте в далекому Парагваї.
Представниками природних підсолоджувачів є стевіозид, глікозид,
виділений з листків рослини стевії, гліцеризин – гліцеризинова кислота, яку
одержують з коренів солодки голої. Широкого застосування у виробництві
борошняних виробів отримав порошок із листя стевії, яка відрізняється
низькою калорійністю, не токсична і не спричиняє побічних ефектів в
організмі людини [2].
Було випечено вироби з пшеничного борошна першого сорту
безопарним способом із заміною всієї необхідної за рецептурою кількості
цукру порошком з листя стевії. Доза порошку стевії відповідала відсотку
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цукру за рецептурою відповідно до перерахунку за коефіцієнтом солодкості.
Результати досліджень показали, що оптимальна доза стевії до маси борошна
– 0,08 і 0,1 %. Таким чином, ми отримуємо борошняні вироби з малим
вмістом цукру [3].
Якщо розглядати переваги стевії, то можна з упевненістю сказати, що в
ньому міститься набагато менше калорій, що часом є перешкодою для
багатьох ласунів. Більш того, стевія далі підтримує організм молодим, а
також сприятливо впливає на необхідну кількість такого необхідного
інсуліну в крові людини. Стевія ж являє собою єдиний і неповторний у
своєму роді замінник цукру, який може по солодощі перевершувати смак
цукру в 200-300 разів, але в той же час не містить жодної калорії в своєму
складі. Крім цього, стевія має ряд корисних і цілющих властивостей, серед
яких важливе місце відведено підтримці імунітету, поліпшенню роботи
печінки і щитовидної залози.
З метою заміни цукру використовують також і порошок із топінамбура.
Земляну грушу відносять до популярної кормової, овочевої, технічної та
лікувальної культури, цінність якої зумовлена передусім кількістю біологічно
активних компонентів. За вмістом вітамінів В1, В2, С майже в 2,5 рази
перевищує буряки, картоплю і моркву. В ньому більше заліза, кремнію,
цинку, а співвідношення калію й натрію краще збалансоване, ніж у картоплі
та моркві [4].
Особливо топінамбур виділяється високим вмістом інуліну (до 35 %) –
ефективного компонента під час лікування атеросклерозу, цукрового діабету,
ожиріння, різних інтоксикацій. Інулін та його похідні виводять з організму
солі важких металів, отруту, радіонукліди. Істотна відмінність топінамбура
від інших овочів – високий вміст білка (до 3,2 % сухої речовини).
Під впливом земляної груші знижується в’язкість крові внаслідок
зменшення в плазмі концентрації фібриногену, поліпшуються обіг крові й
еластичність судинних стінок, пластичні властивості еритроцитів,
тромбоцитів, лейкоцитів. Порошок топінамбура – це інулін, що містить
„домішки”
пектинових
речовин,
клітковини,
білкових
речовин,
поліоксикислот, вітамінів, комплексів макроелементів й мікроелементів,
деяких інших природних компонентів, які зберігають свої біологічно активні
речовини. Тому, доцільно його використовувати в кількості 4–6 % для
виробництва борошняних виробів [4].
Отже виробництво борошняних виробів з дієтичними властивостями
Усе більше споживачів стурбовані станом свого здоров’я, тому
функціональна їжа з заданими властивостями, у тому числі борошняні
вироби, що не містять цукри, здобувають усе велику важливість у раціоні
харчування.
Тому є багато способів заміни цукрів на: природній підсолоджувач
виділений з листків рослини стевії. Стевія набула широкого застосування у
виробництві борошняних виробів, відрізняється низькою калорійністю, не
токсична і не спричиняє побічних ефектів в організмі людини.
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Використовують також і порошок із топінамбура. Особливо топінамбур
виділяється високим вмістом інуліну (до 35 %) – ефективного компонента під
час лікування атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, різних
інтоксикацій.
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Культурна спадщина відіграє особливу роль серед багатьох факторів і
умов життя людства протягом усієї його історії. Значимість спадщини для
розвитку цивілізації не просто важлива, а визначальна в умовах екологізації
та гуманізації сучасного суспільства. Пам’ятки культури підтримують
культурну різноманітність світу й роблять істотний внесок у збалансований
розвиток країни й людської цивілізації в цілому, що й визначає
відповідальність держави за збереження своєї спадщини й передачу її
наступним поколінням.
Культурна спадщина народу складають твори художників, архітекторів,
музикантів, письменників, вчених, майстрів народної творчості - сукупність
цінностей, які дають сенс існуванню людини. Вона охоплює як матеріальні,
так і нематеріальні твори, що виражають творчість народу, його мову, звичаї,
вірування і т.п. Новим у вищенаведеному визначенні є нематеріальне
надбання, що включає фольклор, промисли, технічні та інші традиційні
професії, розваги, народні фестивалі, церемонії, релігійні обряди і ритуали, а
також традиційні спортивні змагання і т.д.
Провідна роль у захисті культурної належить ЮНЕСКО. Особливої
уваги заслуговують конвенції та рекомендації ЮНЕСКО з охорони
культурної спадщини, які послужили основою для пріоритетного розвитку
культурного туризму в усьому світі. Конвенція про охорону Всесвітньої
культурної та природної спадщини була прийнята на XVII сесії Генеральної
конференції
ЮНЕСКО 16 листопада 1972 р. і вступила в силу
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17 грудня 1975 Основна її мета - залучення сил світової спільноти для
збереження унікальних об'єктів культури та природи. У 1975 р. Конвенцію
ратифікувала 21 держава, за 25 років її існування до неї приєдналося ще
137 держав, і в даний час загальне число держав - прихильників Конвенції перевищило 160.
Для підвищення ефективності роботи Конвенції в 1976 р. були утворені
Комітет і Фонд всесвітньої спадщини. Через два роки перші культурні та
природні об'єкти були включені до Списку всесвітньої спадщини своєрідний фонд видатних пам'яток культури та природи. Найбільша
кількість культурних об'єктів у Списку мають Італія та Іспанія, Америка та
Австралія - найбагатші з природних об'єктів всесвітньої спадщини.
Культурну спадщини захищають на основі принципів Хартії
культурного туризму, прийнятої на Міжнародному семінарі з туризму, де
запропонована класифікація використання культурної спадщини:
- надбання, в основному використовується туристами,
- надбання змішаного користування,
- надбання, в основному використовується місцевим населенням.
Комерційна роль спадщини - це не тільки економічний і соціальний
розвиток території, внесок у вирішення екологічних проблем, але й
підтримка, збереження самих об'єктів спадщини, підвищення їх ролі у
розвитку туризму, рекреації шляхом посилення рекреаційної привабливості.
Роль і привабливість об'єктів спадщини залежить від їх цінності,
унікальності, а також від ступеня збереження. В умовах нестачі бюджетного
фінансування величезний вплив на збереження об'єктів спадщини надає
інвестиційна політика, що включає як благодійне, так і комерційне вкладення
капіталу.
Контроль за дотриманням охоронного законодавства ефективний лише у
разі економічної зацікавленості місцевої влади, тому дозвіл на
регламентоване використання об'єктів спадщини за умови їх схоронності
завжди переважніше заповідного режиму. У сучасних умовах лише унікальні
і комерційно привабливі об'єкти історико-культурної спадщини легше
зберігати і реставрувати. Набагато проблематичніше зберегти пам'ятки, що
мають суто наукове значення. Тому найважливішим стає питання власника,
здатного відновити, зберегти зовнішній вигляд і повернути пам'ятникам
функціональне і культурне значення.
У зв'язку з тим, що не всі об'єкти історико-культурної та природної
спадщини мають високий ступінь унікальності та екзотичності, що служить
головним фактором для рекреаційного використання, підвищення їх
комерційної цінності можливо, з одного боку, за допомогою активної
рекламної кампанії, посилення ролі засобів масової інформації у розвитку
регіональної культури, вивчення спадщини, її охорони; поширення
інформації на основі нових інформаційних технологій , з іншого боку,
шляхом штучного посилення привабливості території.
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На території України знаходиться близько 130 000 об’єктів культурної
спадщини, які перебувають на державному обліку, з них – 9562 пам’яток,
внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
(914 пам’яток національного значення та 8648 – місцевого значення) та
6 унікальних культурних об’єктів, включених до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, які мають виняткову загальнолюдську цінність.
Станом на квітень 2018 року до
Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО увійшли 6 об’єктів культурної спадщини, розташованих на
території України, що становить близько 0,65% від загальної кількості
об’єктів всесвітньої спадщини, а саме:
1. Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами,
Києво-Печерська лавра (внесені у 1990 р.);
2. Ансамбль історичного центру м. Львів (1998 р.);
3. Транскордонний (10 країн) об’єкт «Дуга Струве» (геодезичні пункти
Баранівка, Катеринівка, Старонекрасівка, Фельштин, 2007 р.);
4. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (2011 р.).
5. Дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі (2013);
6. Античне місто-держава Херсонес Таврійський та його хора (2013) [1].
Інтерес до України та об’єктів туристичного показу (а значна частина з
них – об’єкти культурної спадщини) з боку іноземних та внутрішніх туристів
зростає. Дуже важливо закріпити цю позитивну тенденцію. Наша держава
має досить розвинуте туристично-курортне господарство, що пояснюється
наявністю значного туристичного потенціалу (природні об’єкти, рекреаційні
ресурси, вигідне економіко-географічне становище, курортна база,
нагромаджена у радянський період та ін.). Особливості географічного
розташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природноресурсного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу
створюють можливості для інтенсивного розвитку багатьох видів і внутрішнього, і іноземного туризму. Водночас Україна поки що не належить до
світових лідерів за кількістю відвідань туристами. Сфера туризму
розвивається мляво. Відтак виникає проблема розробки інструментів
стимулювання розвитку сфери туризму та туристичної діяльності.
Також варто зазначити щодо матеріальної культурної спадщини, а
зокрема архітектурних пам’яток, більшість з них знаходиться у занедбаному
стані, тому у 2020 році було прийнято програму « Велике будівництво», це
масштабна програма великої реставрації, яка передбачатиме відновлення
100 об’єктів культури та туризму. Суть «Великої реставрації» полягає не
тільки в тому, що треба зберегти об’єкти культури й історичної спадщини, а
й у тому, що в них треба вдихнути нове життя, зробити їх самодостатніми —
щоб вони могли заробляти кошти. Наразі програма вже стартувала і має
тривати 3 роки.
Отже, культурна спадщина відіграє важливу роль у формуванні
туристичної галузі, адже Україна налічує 130 000 об’єктів культурної
спадщини сім з яких занесено до списку ЮНЕСКО. Також будемо
сподіватись, що через 3 роки програма «Великої реставрації» дасть свої
плоди і з’являться нові туристичні «магніти».
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Основною складовою туристської галузі є готельно-ресторанне
господарство. Саме готельні та ресторанні підприємства виконують одну з
найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх
харчуванням, сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати туристів
становлять 30-50% на готельні послуги. Важливим чинником розвитку
туризму є якість обслуговування туристів у готелях, яка залежить від стану
матеріально-технічної бази готельного господарства.
За даними Державного комітету статистики , в Україні працює 1 232
готелів і 3 245 закладів відпочинку і оздоровлення. За 2016 р. готельне
господарство України нараховувало 2644 готелі та аналогічних засобів
розміщення, з яких готелі складали 1523 одиниці (57,6%). Номерний фонд
готельного господарства за 2016 р. складав 69237 номерів [1].
Однією з основних тенденцій функціонування сфери готельного
господарства нашої держави є розвиток підприємств готельного
господарства, як створення та розвиток екоготелів (або «зелених» готелів).
Найбільш поширені вони на рекреаційних або туристично привабливих
територіях [3]. Українські підприємства готельного господарства, що
пройшли екологічну сертифікацію Green Key відображені в таблиці нижче.
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Таблиця 1 – Підприємства готельного господарства України, що
пройшли екологічну сертифікацію Green Key
Місце
розташування
м.Київ

Кількість
«зелених»
готелів
3

Київська область

2

м.Львів

3

м. Миколаїв
м.Запоріжжя
м.Дніпро
м.Харків
Закарпатська обл.

1
1
1
1
1

Назва еко-готелів
Radisson Blu Hotel
Rus Accord Hotel
Баккара Арт- готель
Maison Blanche (Березівка) Екодім
Maison Blanche (Mytnitsa) Екодім
Reikartz Dworzec Lviv
Reikartz Medievale Lviv
Дністер Прем'єр Готель
Reikartz Рівер Миколаїв
Reikartz Запорізький
Reikartz Дніпро
Reikartz Харків
Ковчег

Світове господарство налічує понад 124 готелі, відзначених
сертифікацією програми Green Key, еко-готелі України становлять майже
11% від загальної кількості таких готелів. Україна знаходиться на четвертому
місці за кількістю «зелених» готелів світу. Серед тенденцій розвитку
готельного господарства у світі слід відмітити тенденцію утворення
міжнародних готельних ланцюгів (об’єднання готелів, що мають
централізоване управління та утворюють єдиний господарський комплекс)
[2].
Усі засоби розміщення туристів відповідно до класифікації, розробленої
Всесвітньою туристичною організацією (ВТО), поділяються на форми, види
та типи.
Форми засобів розміщення туристів визначаються основними видами
послуг, які вони надають. Якщо надаються послуги тільки з розміщення, то
такий суб'єкт підприємництва відноситься до суб'єктів неготельного типу
(гуртожиток, дача, яхта), а якщо, крім розміщення, надаються інші послуги,
то такі суб'єкти відносяться до підприємств готельного типу.
Види засобів розміщення подорожуючих визначаються формою
власності. За цією ознакою виділяються такі види:
- колективні;
- індивідуальні;
- приватні;
- державні.
Серед підприємств розміщення туристів в Україні державна форма
власності постійно скорочується, а приватна зростає. Серед типів суб'єктів
розміщення туристів основне місце займають підприємства готельного
типу [4].
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Розглядаючи діяльність підприємств розміщення туристів як суб'єктів
ринкових відносин, слід зазначити, що їхня послуга являє собою продукт, що
купується туристом за допомогою обмінних угод. І хоча послуга при цьому
набуває товарної форми, то предметної форми, що відчужується при
реалізації, вона не має. Купівля послуги означає доступ до готельного
продукту і його використання у визначений час і у визначеному місці, тобто
в самому готелі.
Отже, засоби розміщення відгірають важливу роль у туристичній
індустрії, адже вони є однією із основних складових туристичного продукту.
Також наявність сертифікатів Green Key в українських готелях сприятиме
розвитку екологічного туризму, що набирає шаленої популярності.Крім того
стрімкість розвитку готельного господарства в Україні тільки позитивно
впливатимуть на розвиток туризму.
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ВЕРШКОВЕ МАСЛО: ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
ТА АСОРТИМЕНТ
Вершкове масло-молочний продукт, який виробляється шляхом
збивання свіжого або кислого молока,
вершків чи перетворення
високожирних вершків, яке має специфічний притаманний йому смак, запах
та пластичну консистенцію за температури (12 ± 2) °С, з вмістом молочного
жиру не меншим ніж 61,5 %, що становить однорідну емульсію.
Найпершим було масло з овечого та козячого молока, згодом з'явилося і
коров'яче - після одомашнення великої рогатої худоби. Найдавніший спосіб
виробництва масла зберігся досі в Африці і Близькому Сході: молоко
наливали в бурдюк, який підвішували на тринозі і розгойдували. Рух рідини
приводив до відділення вершків й утворення з них масла. Зроблене таким
способом масло не могло зберігатися довго в умовах жаркого клімату.
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Щоб приготувати масло в домашніх умовах використовували масничкиспеціальні дерев'яні посудини, і колотівки - палиці для збивання. Надалі
з'явилися пристрої у вигляді закритих обертових бочок - маслоробки. З
переходом до промислового виробництва з'явилися спеціалізовані
підприємства – маслоробні[1].
Існує два основні способи виробництва вершкового масла - збивання
вершків, а також перетворення вершків підвищеної жирності. Найчастіше
використовується другий метод, який займає менше часу.
На початковому етапі, при прийомі і сепарування молочної сировини,
дані методи виробництва вершкового масла один від одного не
відрізняються. Потім вершки (жирність 35-45%) пастеризуються. Після за
обраним методом здійснюється технологічний процес виробництва
вершкового масла[2].
Поділяється масло на такі групи: солодко вершкове, кисло вершкове,
десертне, закусочне, спеціального призначення, з пониженим і підвищеним
вмістом жиру, консервне. Кисло вершкове і солодковершкове масло
випускають не солоним і соленим. Масова частка окремих речовин у цих
видах масла складає: жир 82,5% (у соленому 81,5%), вода 16%, сухий
знежирений молочний залишок 1,5%, сіль (у соленому) 1,0%. Різновидом
солодковершкового несолоного масла є Любительське, Селянське і
Бутербродне.
До складу десертного масла входять різні наповнювачі (цукор, мед,
какао, соки та інше). До десертного масла належать шоколадне, медове,
фруктово-ягідне, чайне, десертне шоколадне. Масова частка жиру в цих
видах масла становить від 50 до 60%, сухих знежирених речовин - 10%. У
рецептурі десертних видів масла входять такі компоненти: шоколадного какао, цукор, ванілін; медового – мед, цукор; фруктово-ягідного - фруктовоягідні соки, сиропи, джеми, екстракти, цукор; десертного – цукор; десертношоколадного - цукор і какао-порошок. Крім звичайних видів десертного
масла випускають також масло десертне з підвищеним вмістом сухих
знежирених молочних залишок і дієтичне. Дієтичне масло має у своєму
складі 82,5% жиру, частина жиру (25%) в маслі замінена на олію
(соняшникову або кукурудзяну).
До масла спеціального призначення належать кулінарне і дитяче.
Кулінарне масло виготовляють із суміші вершків і молочно-жирової емульсії
олій, які підібрані по жирно-кислотному складу, з додаванням
ароматизаторів і солі. Дитяче масло має високу біологічну цінність. В його
рецептуру входять олія, цикорій, какао та інші наповнювачі. В складі масла 6% білків, 6,5-7% лактози, багато ненасичених жирних кислот. Дитяче масло
випускають таких різновидів: солодковершкове без наповнювачів, з
цикорієм, з какао. Масова частка жиру в маслі складає 50%, у тому числі олії
10%.
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Масло з пониженою жирністю містить багато сухих речовин. До таких
видів масла належать столове і сирне. Столове масло виготовляють із суміші
вершків і молочно-білкової добавки. При виготовленні сирного масла у
вершки додають білково-жировий наповнювач, який готують із сичугових
сирів або молочно-білкових концентратів та олій.
Масло з підвищеним вмістом жиру має у своєму складі 99% і більше
жиру. До таких видів належать масло топлене і молочний жир. Масова частка
жиру в топленому маслі складає не менше 99%. Топлене масло має
характерний присмак і запах, зернисту консистенцію. Молочний жир є
концентратом молочного жиру.
До видів консервних масла належать плавлене, пастеризоване і
стерилізоване. Плавлене консервне масло виготовляють із вершкового масла.
Вершкове масло плавлять при температурі 28-30 С , розфасовують у жерстяні
банки і герметично закупорюють[3].
Отже, масло – це молочний продукт отриманий шляхом збивання
вершків. На сьогоднішній день в найбільшій кількості виготовляється
солодковершкове масло (з пастеризованих вершків), кисловершкове (з
пастеризованих вершків, заквашених чистими культурами молочнокислих
бактерій), топлене (із масовою часткою жиру 99,8 відсотка), солоне (із
додаванням кухонної солі).
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ
ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ ТИПУ ТУРИСТИЧНА БАЗА
Важливим є визначення ролі і значення готельного бізнесу в сучасній
економіці, визначення динаміки його розвитку в нашій країні і за кордоном,
порівняння тенденцій становлення готельного і ресторанного бізнесу в різних
країнах з метою внесення корисного в нашу специфіку.
Туристські бази - засоби розміщення готельного типу зі сезонним
режимом функціонування, розраховані на обслуговування пізнавально154

екскурсійних, спортивних і оздоровчих туристських маршрутів. Вони
відрізняються від готелів за комфортом, розташуванням, місткістю, рівнем
обслуговування[1].
За місткістю туристські бази - підприємства середніх та великих
розмірів для обслуговування 100-1000 осіб. В архітектурному сенсі ці засоби
складаються з декількох поверхових споруд, хоча сучасні будівельні норми
передбачають підвищення їх до дев'яти поверхів. Окрім незначної у розмірах
нежитлової частини, житлова - це номери, розраховані на одночасне
проживання сім'ї з дітьми, або великих туристських груп до 10 і більше осіб і
повинні бути обладнані санвузлом. Сучасні норми функціонування турбаз
передбачають організацію їхньої роботи в цілорічному режимі, у сезон
(влітку чи взимку) діють усі функціональні підрозділи, в інший період - лише
функціональне ядро[3].
Туристські бази, розташовані у передгір'ї, мають добре організовану
систему транспортних комунікацій і комунальної інфраструктури, природних
атракцій, доповнених історико-архітектурними пам'ятками. Турбази значних
розмірів із декількома спальними корпусами забезпечують комфорт,
наближений до туристичних готелів. Виробнича інфраструктура у таких
турбазах доповнена спортивними, танцювальними майданчиками, в окремих
випадках - плавальним басейном, іншими функціональними підрозділами.
Послуги туристичних баз поділяються на дві групи:
- основні;
- додаткові (платні й безплатні).
Зважаючи на те, що туристична база передусім є типом тимчасового
житла, де проживають туристи, які прибули до населеного пункту або
місцевості, і який забезпечує їх можливістю харчування та різними видами
послуг, можна виділити проживання як основну послугу. Вона включає такі
складові: бронювання та інші види замовлення місць, підготовка номерів до
заселення та підтримання їх у належному стані, прийом і розміщення гостей
(оформлення, реєстрація та облік, розрахунки), збереження майна гостя,
виїзд.
На друге місце можна поставити організацію харчування, послуги
побутового характеру, яких існує велика кількість відповідно до потреб
гостя, послуги культурного, спортивного характеру, зв'язку та інформації
тощо. Поділ послуг залежить від того, які потреби гостя вони задовольняють.
Усі ці послуги можуть бути надані на туристичній базі[2].
Серед факторів, що впливають на асортимент послуг і організацію їх
надання на туристичній базі, можна назвати: місце розташування, сезонність,
зазначений рівень комфорту (класність) і призначення туристичної бази.
Залежно від призначення туристичних баз кількість і якість надаваних
послуг істотно відрізняється. Це, в першу чергу, пов'язане з потребами
споживачів даного сегмента ринку, їх платоспроможністю.
Головні додаткові послуги у деяких готелях, зокрема, на туристичних
базах - це послуги служб зв'язку (телефон, факс, тайп), служб фінансового
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забезпечення (відділення банків, обміну валют), послуги торговельних
організацій. У розташуванні туристичних баз враховують характер і якість
туристичних маршрутів, способів руху, характеру об'єктів туристичної
привабливості. Таким чином, головними додатковими послугами на
туристичних базах є послуга підприємств громадського харчування,
довідково-інформаційного і екскурсійно-туристичного характеру, організація
культурно-розважальних заходів.
Попит на готельний продукт (розміщення й інші послуги) може
коливатися щодня, тиждень і сезон. У результаті туристичні бази можуть
пустувати під час падіння попиту чи бути переповненими на піку сезону.
Інвестиції в туристичні бази робляться звичайно в землю, будинки й основні
фонди.
Значна частина капіталу інвестується в основні засоби туристичних баз,
пов'язані з її довгостроковою діяльністю, що підвищує постійні витрати, які
необхідно покривати незалежно від обсягу діяльності.
Отже, туристські бази - засоби розміщення готельного типу з сезонним
режимом функціонування, розраховані на обслуговування пізнавальноекскурсійних, спортивних і оздоровчих туристських маршрутів. Вони
відрізняються від готелів за комфортом, розташуванням, місткістю, рівнем
обслуговування.
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ЗНАЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Автоматизація технологічних процесів —виконання і керування ними
без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою
зменшення трудових
затрат,
покращення умов
виробництва,
підвищення обсягів випуску й якості продукції [1].
Науково-технологічний прогрес, визнаний в усьому світі як
найважливіший фактор економічного розвитку, все частіше пов'язується з
поняттям інноваційного процесу. Це єдиний у своєму роді процес, що
поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво і менеджмент. Він
полягає в одержанні новації і простягається від зародження ідеї до її
комерційної реалізації.
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На базі розвитку індустрії інформатики, а також використання сучасних
традиційних технічних засобів у поєднанні з новими комп'ютерними
комплексами розроблено пропозиції з підвищення ефективності управління
готельним господарством. Сучасне готельне господарство у всьому світі
стало на індустріальну основу і є самостійною галуззю економіки майже
кожної країни. Створення організаційної автоматизованої системи
управління (АСУ) – це шлях до впровадження нової інформаційної
технології. Одним з головних завдань поряд з розробкою основ економікоорганізаційного моделювання апарату управління є раціоналізація
організаційних зв'язків і приведення структури апарату управління у
відповідність з реальними умовами, характерними для даного підприємства
готельного господарства [2].
Сучасний готель є складним комплексом функціональних ланок, від
злагодженості роботи якого залежить успішність існування підприємства на
ринку. Враховуючи сучасні тенденції у сфері гостинності та конкуренцію,
що посилюється, підвищується необхідність забезпечення оперативності і
точності роботи персоналу та готельного комплексу в цілому. Рішення даної
проблеми можливе лише за рахунок впровадження систем автоматизації
готелю, тобто впровадження Автоматизованих Систем Управління (АСУ)
готелем ( в англійському варіанті Property Management System (PMS)).
PMS (Property Management System), поділяють всю готельну діяльність
на три основні сегменти: зовнішні служби, внутрішні служби, сфери
взаємодії. Зовнішні служби обслуговуються комп’ютерними програмами
(бронювання, номерний фонд, розрахунки з клієнтами, загальне управління
готелем) [3].
Можливості автоматизації обслуговування придбали комплексний
характер і охоплюють усі процеси функціонування готелю і взаємин з
гостями. Донедавна українська готельна індустрія знаходилася в ізоляції від
світових тенденцій розвитку і сьогодні переживає етап масштабної
переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування
автоматизованих IT управління готелем. Для більшості готелів України (60
%), впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ)
управління є необхідним і вже стало реальним фактом, вкрай важливим для
успішного розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання
сучасних АІТ стає засобом конкурентної боротьби готелів. Найвідомішими
фірмами, що пропонують комплексні програмні засоби автоматизації IT
готелів, є: «Inter Hotel», «Lodging Touch Libica»-(JIiбpa Інтернешнл), «Intellect
Service»(BecT Про) «UCS-UKR», «Галактика», «CITEK». Ці фірми
пропонують свій програмний продукт і сервісне обслуговування. Загальними
особливостями ІТ-готелів є автоматизація процесів планування, обліку і
управління основних напрямків діяльності готелю [3].
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Технології в галузі гостинності досить стрімко розвиваються. Це
пов'язано з тим, що перед готельєрами стоять два основні завдання: отримати
якомога більше клієнтів, організувавши максимальну кількість продажів, і
завоювати гостя, зробивши його постійним клієнтом. Здійснити ці завдання
без інноваційних рішень нереально. Боротьба за кожного гостя, особливо в
умовах кризи, вимагає від готелів модернізації як в технології, так і в
свідомості.
Інноваційні технології впливають на конкурентоздатність готелю на
сьогоднішньому ринку. Використання програмних продуктів наскрізної
автоматизації всіх бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання
лідерства і конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому
майбутньому. Для швидкого і безпомилкового контролю операцій
повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування
гостя на рецепції, тобто для забезпечення високої економічної ефективності
та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження
автоматизованих інформаційних систем управління.
Впровадження інноваційних технологій в готельній індустрії включає
три етапи.
1. Автоматизація бізнес-процесів всередині готелю. Інформація про
роботу готелю накопичується і зберігається на сервері.
2. Створення внутрішньої інформаційної системи. Дозволяє
автоматизувати бізнес-процеси через мережу Інтернет, яка пов'язує
внутрішню інформаційну систему готелю із її зовнішніми партнерами
(туроператорами, клієнтами).
3. Об'єднання Інтернет і екстернат систем в одне бізнес-середовище.
Інтегрує всі внутрішні служби готелю і забезпечує відгук на будь-які запити
із зовні, завдяки методам електронного обміну даними, електронній комерції
[3].
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
Туризм у сучасному світі відіграє дуже важливу роль як для туристів,
так і для економік різних країн. Традиційно головною метою туризму – є
відпочинок, проте нині відбуваються деякі трансформації. Так, в останні
роки особливої популярності набув медичний туризм.
Варто розпочати з того, що згідно із Законом України «Про туризм», під
останнім розуміється «тимчасовий виїзд особи з місця проживання в
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення
оплачуваної діяльності в місці, куди особа від’їжджає» [1]. При цьому, у
зазначеному нормативно-правовому акті немає вказівки на саме медичний
туризм. У статті 4 зазначеного Закону [1] згадується лише лікувальнооздоровчий туризм як один з видів туризму, проте ні чіткого визначення, ні
особливостей провадження господарської діяльності у галузі – не міститься.
У найбільш загальному вигляді, «медичний туризм передбачає організацію
медичного обслуговування пацієнтів за межами місця їхнього постійного
проживання» [2].
Найбільш популярні серед українців країни для лікування за кордоном Ізраїль, Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Польща, Угорщина. Перспективні
напрями - Італія, Австрія, Сінгапур, Сполучені Штати Америки. Експерти
підкреслюють, що на відміну від звичайної турпоїздки, медтуристу потрібно
вибирати маршрут, орієнтуючись не на країну з її кліматом і визначними
місцями, а на напрямок лікування.
Основними напрямами в’їзного медичного туризму в Україні є надання
медичних послуг з таких лікарських спеціальностей:
репродуктивна медицина;
стоматологія;
офтальмологія;
кардіологія;
естетична медицина та косметологія;
пластична хірургія;
санаторно-курортне лікування;
клітинна інженерія, у тому числі можливість використання банку
пуповинної крові.
Іноземні пацієнти приїжджають до нас з багатьох країн світу, найбільше
– з Китаю, країн Перської затоки, Ізраїлю, США, Канади, Італії, Польщі,
Азербайджану, Казахстану, навіть з Африки.
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На сьогодні в Україні на сучасному рівні, з використанням принципів
доказової медицини, в рамках в’їзного медичного туризму надають медичні
послуги Інститут серця МОЗ України, Центр дитячої кардіології і
кардіохірургії, кілька онкологічних клінік (Ізраїльська клініка LISOD,
Інновація, Кібер клініка Спіженко), приватні багатопрофільні лікувальнопрофілактичні заклади, клініки клітинної терапії, включаючи кріобанки. За
оцінками компанії «МедЕкспрес», у нашій країні працює приблизно
50-70 медичних центрів, орієнтованих на клієнтів-іноземців.
Варто зазначити, що згідно з даними International Medical Travel
Journal[3], на сьогоднішній день, медичний туризм у світі виступає однією з
найбільш швидко зростаючих галузей у світі. До того ж за оцінками
міжнародних експертів, світовий ринок медичного туризму нині оцінюється
у близько 439 млрд. дол., при цьому його зростання протягом найближчих
десяти років прогнозується на рівні 20% [4]. Саме тому, багато країн
прагнуть розвивати цю сферу.
У нашій країні також існують великі перспективи на розвиток
медичного туризму оскільки в Україні є багато висококваліфікованих
спеціалістів, при цьому вартість медичних послуг – є низькою. Перевагою
України є зручне розташування на карті світу, близькість до країн ЄС.
Збільшення інвестицій допоможе розвивати в’їзний медичний туризм, наші
медичні установи, створювати робочі місця, утримувати медичні кадри в
Україні. Як ми можемо конкурувати з іншими країнами? Це міжнародна
співпраця з державними органами та з представниками бізнесу в інших
країнах, участь в міжнародних конференціях і виставках. В Україні нині
немає точних статистичних даних, проте, згідно з підрахунками експертів, до
нашої країни кожного року на лікування приїжджає близько 50 тис. пацієнтів
з різних країн, при цьому, їх сумарні витрати становлять близько
125 млн. доларів. У той же час українців виїжджає за кордон в 4 рази більше
[4]. Пояснити останнє можна тим, що в Україні існує низка проблем, що
перешкоджають розвитку медичного туризму. Зокрема, до останніх можна
віднести: відсутність законодавчої регламентації медичного туризму та
низький рівень зацікавленості уряду; недостатній рівень інвестицій для
повноцінного функціонування медичних закладів та лікарень й низький
рівень фінансової прозорості; складна політична та економічна ситуація;
необхідність реформування галузі охорони;
відсутність медичних
менеджерів та туроператорів; застаріла матеріально-технічна база; низький
рівень володіння персоналом іноземною мовою, тощо.
З іншого боку, Україна сама стає вкрай перспективним ринком для
в'їзного медичного і оздоровчого туризму. Наша країна має репутацію
постачальника медичних послуг з хорошим співвідношенням ціна-якість:
вартість послуг в українських клініках набагато нижче. У першу чергу це
відноситься до послуг стоматології, МРТ-діагностики. Багато туристів
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цілеспрямовано приїжджають в Україну в пошуках унікальних видів
лікування, наприклад, стовбуровими клітинами. В останні роки збільшується
попит іноземних громадян на послуги в українських репродуктивних
клініках.
Всесвітня асоціація медичного туризму (GHTC) вважає, що Україна є
дуже привабливою для іноземних інвесторів та пропонує допомогу в
інвестуванні закладів охорони здоров'я та реформуванні галузі.
Завдання для покращення медичного туризму в Україні:
підвищення якості медичного обслуговування та ефективності
курортного лікування;
покращення роботи кадрового персоналу у наданні якісних послуг;
правове забезпечення, перегляд законодавчої бази України,
розроблення закону "Про медичний туризм" та чітке окреслення поняття
"кластерів";
розроблення відомчої нормативної бази щодо співпраці з іноземними
клієнтами в медичних закладах, насамперед державної та комунальної сфери;
промоція українського медичного туризму у світі.
Отже, в Україні існує великий потенціал для розвитку медичного
туризму, що може стати важливим рушієм у розвитку вітчизняної економіки,
тому актуальні проблеми потребують оперативного та ефективного
вирішення на державному рівні. На сьогодні найбільш привабливими
напрямками медичного туризму для іноземних пацієнтів в Україні є
пластична
хірургія,
стоматологія,
санаторно-курортне
лікування,
застосування допоміжних методів лікування, реабілітація, лікування
офтальмологічних захворювань, кардіохірургія, клітинна терапія, кріобанки.
Зважаючи на це, держава має підтримувати та стимулювати розвиток саме
цих напрямків у контексті медичного туризму в Україні.
Медичний туризм може приносити економіці України значні кошти,
разом з тим, покращуючи якість медичних послуг для українських пацієнтів
та умови праці вітчизняних лікарів. В цьому переконані провідні експерти та
фахівці у галузі охорони здоров’я.
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ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
У сучасному світі їжа – це не тільки одна з базових потреб людини, а й
найважливіша складова будь-якої етнічної культури, джерело вивчення
історії народу і механізмів трансляції культурної спадщини. З одного боку,
тема їжі тісно пов'язана з природним середовищем, оскільки вибір харчової
моделі обумовлений перш за все природним оточенням людини: природнокліматичними і географічними особливостями, які впливають на формування
звички харчування. З іншого боку, їжа – виключно «штучний» процес,
соціокультурний феномен, оскільки людина – єдина істота, яка «виробляє» і
«обробляє» продукти харчування, на відміну від тварин, які добувають їжу в
природі. Видобуток їжі для них обумовлений інстинктом [1].
Зокрема, К. Леві-Стросс, Ф. Бродель, Р. Брат, М. Монтанарі, П. Фарб,
Г. Армелагос розглядали їжу як культурний феномен, підкреслюючи, що всі
живі істоти споживають їжу, але тільки людина її готує, тобто створює.
Чим більшої обробки зазнає продукт, тим далі він відходить від природи,
«натури», і тим ближче він до «неприродного», тобто культурного.
Їжа перетворюється в виключно культурний феномен, коли її виробляють,
готують і коли споживають. Їжа – культура ще й тому, що людина не просто
їсть, але вибирає те, що вона їсть на підставі економічних чинників, екології,
поживних властивостей і смакових переваг [3].
Таким чином, вивчення харчування і всієї системи, яка його забезпечує,
є необхідною умовою для розуміння культурно «коду» нації, для
дослідження повсякденності, яка тісно пов'язана з проблемою «насичення»,
«задоволення потреб». Споживання їжі також виступає характеристикою
способу життя етносу, одним з найконсервативніших елементів його
існування, що дозволяє реконструювати історію культури народу.
У. Еко зазначав, що «їжа – італійське щастя», і стверджував, що в Італії,
більш ніж в будь-якій іншій країні, дослідження національної кухні
передбачає вивчення душі народу. Почуття гумору, психологію, ставлення до
болю і смерті, народний дух можна зрозуміти якраз за допомогою вивчення
харчових переваг жителів різних регіонів Італії [2].
Гастрономічні традиції, як і сама кухня для італійської культури – це
мистецтво. Італія – перша країна в Європі, в якій з'явилась вишукана кухня.
Це відбулось досить пізно (в порівнянні з китайською і арабською) – в XV ст.
Панувати італійські кулінарні традиції будуть до XVII в., поступившись
пізніше першістю Франції. Італійські харчові звички характеризуються
дуальністю: вони є породженням двох цивілізацій, плід зіткнення двох світів
– римського і варварського. Основою римської цивілізації був хліб, головним
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компонентом харчування північних етнічних груп було м'ясо.
Середземноморська тріада «хліб, вино, оливкова олія» зіткнулася з новим для
себе концептом: тваринні жири, м'ясо, молоко і молочні продукти. До цих пір
північні регіони Італії більше вживають в їжу м'ясні та молочні продукти,
південні ж, за традицією, тяжіють до овочів і злакових культур. На італійську
кухню північних регіонів країни вплинули традиції німецької і бургундської
кулінарної моделі, тому вона характеризується великою кількістю більш
ситних страв, рибні і легкі овочеві страви переважають в центрі і на півдні,
так само як і свіжа паста, приготовлена на основі яєць [6].
Немає міста в Італії, яке б не відрізнялось своєю типовою кухнею,
своїми специфічними стравами та продуктами. Більшість страв чітко названі
за своєю географічною ознакою: «лазанья Болоньєзе», «різотто Міланезе»,
«песто Дженовезе», «тріппа Романо»,«прошутто ді Парма», «бістекка
Фьорентіна».
Кулінарне розмаїття зазвичай пояснюється політичною роздробленістю
Італії і існуванням на її території численних незалежних середньовічних
держав, проте насправді ще в епоху Стародавнього Риму спостерігалася така
ж строкатість, про що свідчили в своїх творах Пліній, Катон, Луцілій, Плавт,
Горацій і Марціал: овочі та фрукти поставлялися в Рим з Лаціо і Кампанія,
сири – з Умбрії і Етрурії (Тоскани), оливкова олія – з Венафро, маслини і хліб
– з Піцена, шинка і свинина – з долини річки По, сіль – з Остії, артишоки – з
Сіцілії, спража – з Равенни [4, с. 116]. І це не повний список тих харчових
ресурсів, якими володів Рим як столиця імперії.
Продукти були марковані регіонально через існування єдиного ринку, з
центрами виробництва і споживання, причому головним споживачем була
безпосередньо столиця – «вселенський ринок, де можна відшукати, купити і
з'їсти все, що створено природою або людською уявою» [7, с. 19].
У 2010 р ЮНЕСКО визначила Середземноморську дієту – тип
харчування, прийнятий в Італії, Греції, Іспанії та Марокко – частиною усної
та нематеріальної культурної спадщини людства. У резолюції з цього
питання зазначено, що Середземноморська дієта являє собою поєднання
умінь, навичок, знань, практик і традицій, що включають в себе збір врожаю,
рибну ловлю, консервацію продуктів, обробку, приготування і, особливо,
споживання їжі. Середземноморська дієта характеризується моделлю
харчування, яка залишається незмінною протягом довгого часу і на певній
географічній території. Вона складається з оливкового масла, злакових
культур, свіжих фруктів і овочів, а також сухофруктів і консервованих
овочів, помірного споживання риби, молочної і м'ясної продукції, численних
приправ і спецій, а також вин і настоянок.
Однак Середземноморська дієта має на увазі більше, ніж просто їжу.
Вона сприяє соціальній взаємодії, оскільки спільний прийом їжі – ключовий
момент суспільного життя і святкових заходів [5].
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Ще задовго до того, як ЮНЕСКО звернула увагу на італійські кулінарні
традиції, самі італійці почали перейматися проблемою їх збереження. У 1989
р була заснована асоціація «Слоу фуд», але ідея її створення з'явилася значно
раніше, ще в 1986 р, коли засновник руху Карло Петрина організував акції
протесту проти відкриття в центрі Риму, на площі Іспанії, ресторану
«Макдональдс». Причому протест Петрини був викликаний не тільки самим
фактом відкриття ресторану швидкого харчування, але ще і тим, що в одному
з найкрасивіших місць в світі людей позбавляли можливості неспішно
насолодитися атмосферою міста, відчути смак місцевих продуктів і
долучитися до культури країни [3].
«Слоу фуд», який є одним з найяскравіших проявів індивідуалізму в
італійській гастрономічній культурі, з'явився в Італії на противагу
американському «фаст фуду». Антагонізм закладений вже в самій назві:
«слоу фуд» – в перекладі «повільна їжа» – антонім словосполученню «фаст
фуд» – «швидка їжа» [10, с. 401]. Завданням руху «Слоу фуд» є захис
культурних традицій, пов'язані з місцевою гастрономічною культурою і
кулінарними особливостями певного регіону.
Отже, їжа, що розглядається в контексті повсякденності і
культурологічного концепту, є невід'ємною частиною і найважливішою
складовою світової культури і нематеріальної культурної спадщини. Їжа як
феномен культури особливо важлива для Італії через те, що увібрала в себе
всі аспекти семантичного поля концепту «їжа»: по-перше, це біологічна
необхідність, а по-друге, трансляція традицій минулого, частина
національної ідентичності та процес, умова комунікації.
Рух «Слоу фуд», що з'явився в цій країні і став одним з її сучасних
символів, популярний саме тому, що захищає культурну складову феномену
«їжа», звертаючи увагу на те, що і самі продукти, і процес їх споживання –
цінність культури, яка вимагає захисту і уважного ставлення заради
збереження для майбутніх поколінь.
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ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
У бухгалтерському обліку дохід від реалізації готельних послуг
визнається з огляду на ступінь завершеності операцій від здачі готельних
номерів усіх категорій на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений
результат цих операцій. Як зазначає С. Король, під час визначення ступеня
завершеності операцій з надання готельних послуг (як важливого чинника
впливу під час визнання доходу від реалізації готельних послуг), варто не
залишити поза увагою таку обставину, як термін безпосереднього
проживання клієнта в готелі [1]. У зв’язку з тим, що на підприємствах
готельного господарства формування доходу від надання готельних послуг за
своєю економічною сутністю є безперервним процесом, то кожна фаза
гостьового циклу здійснює свій вагомий внесок у загальний дохід готелю до
моменту фактичного надходження грошових коштів чи зарахування
заборгованості клієнтів за надані готельні послуги. Саме тому надзвичайно
важливо достовірно визначити момент, коли дохід від реалізації готельних
послуг може бути визнаний. Зосередження уваги на першочергових джерелах
доходів (центрах (зонах) дохідності) підприємств готельного господарства
дозволяє ефективно оцінити структуру доходів загалом, а також розмір
доходів від надання додаткових послуг у системі бухгалтерського обліку.
Важливою складовою доходу служби харчування підприємств
готельного господарства є дохід по меню alacarte, який розраховується на
основі оцінки відвідування ресторанів, барів, буфетів та суми середнього
замовлення (чека) клієнта, а його виокремлення суттєво залежить від місця
розташування готелю [2].
Для успішного функціонування на ринку підприємству готельного
господарства необхідно оперувати інформацією про різноманітні групи
споживачів та їх ставлення до готельного продукту, що в кінцевому вигляді
сприяє збільшенню доходів.
Згідно з Інструкцією по використанню Плану рахунків бухгалтерського
обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджених Постановою МФУ від 30.11.1999р. №291,
аналітичний облік доходів від реалізації може здійснюється за регіонами
збуту. Для підприємств готельного господарства регіонами реалізації
готельних послуг можуть стати сегменти ринку [3]. Тобто аналітичний облік
доходів від реалізації готельних послуг доцільно вести в розрізі визначених
груп споживачів, які володіють подібними ознаками та яким притаманна
однотипна реакція на готельний продукт, що пропонується (табл. 1).
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Таблиця 1 – Сегментація ринку за соціально-економічним критерієм з
метою збільшення доходів від реалізації готельних послуг та поглиблення
аналітичного обліку
Критерій для вибору
сегменту збуту

Соціально-економічна
приналежність

Види доходів

У розрізі категорій

За ціллю поїздки:
туристи у відрядженні
- доходи від реалізації готельних бізнесмени
послуг бізнес-туристам;
комерсанти
- доходи від реалізації готельних
пізнавальний туризм
послуг туристам, що вирушають на
заохочувальний туризм
відпочинок та екскурсії
За рівнем доходів клієнтів:
високого рівня
- доходи від реалізації готельних
середнього рівня
послуг менеджерам компаній;
низького рівня
- доходи від реалізації готельних
рядові працівники
послуг технічному персоналу компаній
робітники
За соціальним статусом:
президенти компаній
- доходи від реалізації готельних
генеральні директори
послуг керівникам компаній;
зам-директори
- доходи від реалізації готельних
міністри
послуг працівникам владних структур
чиновники (за рангами)

Сегментація – це важлива ланка в загальній стратегії управління
доходами. Адже той самий готельний продукт або його модифікацію можна
реалізовувати в один і той самий період часу групам клієнтів, які різняться за
платоспроможністю, часом перебування, цілями поїздки та ін., максимізуючи
загальний дохід готельного господарства [3,4].
На нашу думку, для підприємств готельного господарства в основу
аналітичного обліку доходів за сегментами збуту доцільно покласти
соціально-економічний критерій під час виділення сегментів збуту.
Як видно з табл. 1, соціально-економічний критерій передбачає
виокремлення сегментів споживачів на підставі спонукальних мотивів та
цілей поїздок, соціальної приналежності, рівня доходів та ступеня
витрачання коштів. Кількісні параметри сегменту повинні досить легко
вимірюватися – ємність ринку (наприклад максимальна кількість
людино/днів, які можна реалізувати на ринку), потенційний розмір доходу,
кількість клієнтів і т. д.
С. Король зазначає, що ”на порядок відображення в обліку доходів
готельного господарства впливає вибір шляхів збуту послуг” [5]. На рис. 1.
наведено основні шляхи збуту готельних послуг на підприємствах готельного
господарства.
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Рисунок 1 – Канали реалізації готельних послуг
Отже, туристичним агентам, туристичним операторам та корпоративним
клієнтам можуть надаватися знижки. Особливістю корпоративного продажу є
те, що корпоративні клієнти безпосередньо здійснюють як замовлення, так і
розрахунок за надані готельні послуги.
Доступність сегменту для підприємства готельного господарства – це
наявність на ринку каналів збуту (компаній, туристичних агентств,
туристичних операторів) адекватної потужності, спроможних забезпечити
реалізацію запланованого обсягу готельних послуг та можливість
безперешкодного зв’язку із клієнтами для їх інформування про послуги
готелю [3,5].
Тобто підприємства готельного господарства можуть здійснювати
реалізацію послуг наступними шляхами: децентралізовано – пряма
реалізація; централізовано – через туристичні агентства, бюро подорожей; а
також застосовувати комбіновані канали збуту шляхом поєднання двох
попередніх шляхів.
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
В УКРАЇНІ
Україна увійшла в ХХІ століття в стані економічної та екологічної
кризи з пошуками шляхів виходу з неї і намаганнями включитися до світових
економічних процесів та прагненнями інтегруватися в європейський простір.
Це спонукає не тільки державні структури різного рівня, а й, насамперед,
науковців до пошуків нових підходів щодо аналізу стану держави та її
регіонів, напрямів активізації всіх складових потенціалу їхнього піднесення,
що потрібно для формування шляхів нового якісного розвитку економіки
країни й підвищення рівня життя населення. Україна належить до країн з
багатою історико-культурною спадщиною.
Нині відбувається активна інтеграція України до світового культурного
простору, тому повноцінне та всебічне виявлення й вивчення культурної
спадщини з метою виваженого використання і комплексного збереження її –
стратегічне, державної ваги гуманістичне і науково-практичне завдання.
Захист вітчизняної культурної і духовної спадщини визнано одним з
пріоритетів Стратегії національної безпеки України.
Відповідно до міжнародних конвенцій, ратифікованих чи підписаних
Україною (Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини,
Конвенції про охорону підводної культурної спадщини, Конвенції про
охорону архітектурної спадщини Європи, Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини, Рамкової конвенції Ради Європи про
значимість культурної спадщини для суспільства), охорона культурної
спадщини є міжнародно-правовим зобов'язанням нашої держави перед
світовою спільнотою. В Україні також створено належну вітчизняну
законодавчу та нормативно-правову базу, що врегульовує роль держави,
органів центральної виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини,
органів місцевого самоврядування, землекористувачів, юридичних та
фізичних осіб незалежно від форми власності, в якій перебувають об’єкти та
пам’ятки культурної спадщини (зокрема, прийнято закони України
«Про охорону культурної спадщини», «Про Загальнодержавну програму
збереження та використання об’єктів культурної спадщини», «Про охорону
археологічної спадщини», «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що
не
підлягають
приватизації»,
«Про
основи
містобудування»,
«Про планування територій» тощо). Отже, наукове забезпечення діяльності в
сфері функціонування спадщини в контексті всієї системи сучасних процесів,
що визначають розвиток суспільства та його взаємодію з природним
середовищем, набуває надзвичайної актуальності. Лише останніми роками
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відповідні положення, зокрема визнання сучасних соціально-економічних
тенденцій, було зафіксовано в нормативних та методичних документах щодо
розроблення, проведення моніторингу та оцінювання реалізації регіональних
стратегій розвитку. Отже, вивчення, аналіз і оцінювання культурної
спадщини є необхідною й важливою умовою планування розвитку регіону,
адміністративного району, міста та села. Від характеру цих ресурсів, їхньої
цінності, кількості, атрактивності, доступності та інших факторів залежить
можливість залучення спадщини до економічного життя регіонів.
Поняття й терміни, пов’язані з проблематикою культурної спадщини,
одержали широке розповсюдження у вітчизняній науковій літературі з часу
ратифікації Радянським Союзом у 1988 році Конвенції про охорону
всесвітньої культурної та природної спадщини, прийнятої в Парижі в
1972 році на Генеральній конференції ООН із питань освіти, науки й
культури. З тих пір поняття «культурна спадщина» конкретизується в рамках
міжнародних та національних нормативно-правових та інших документів,
уводиться в юридичний обіг і стає самостійним загальновживаним правовим
поняттям, яке широко використовується в літературі й на практиці.
Оскільки існує значна кількість різних дефініцій і характеристик
спадщини, які визначаються тими цілями й завданнями, що стояли перед
дослідниками, почати розглядати їх та аналізувати логічно з тлумачення
терміна «культурна спадщина», наведеного в вищезазначеної Конвенції,
згідно з якою вона класифікована за трьома категоріями: « – пам'ятки: твори
архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структури
археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають
видатну універсальну цінність із точки зору історії, мистецтва чи науки; –
ансамблі: групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи
зв'язок із пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору
історії, мистецтва чи науки; – визначні місця: твори людини або спільні
витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні визначні
місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології
чи антропології». Хоча ця дефініція визначає склад культурної спадщини й у
той же час ілюструє тенденцію переходу від вивчення поодиноких пам’яток
до їхніх комплексів, вона в цілому не відображає належним чином ролі й
місця спадщини в сучасному світі.
Сучасний стан культурної спадщини в Україні можна охарактеризувати
як критичний, про що свідчить не тільки занепад та втрата багатьох пам’яток,
а й, як наслідок, загрозливе погіршення якості культурного, природного
середовища та життєвого загалом. Необхідно активізувати зусилля
національних та регіональних служб держави на подолання відставання
України від багатьох країн світу, в тому числі в напрямі переходу від
неодноразових заяв на міжнародному рівні про прихильність парадигмі
сталого (збалансованого) розвитку як незмінному пріоритету країни і
важливість у зв’язку з цим культурної спадщини, до дієвих практичних
кроків щодо її впровадження на національному, регіональному і місцевому
рівнях.
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Стан культурної спадщини при цьому має розглядатися як один з
важливих індикаторів сталості (збалансованості) розвитку країни. Важливе
стратегічне завдання науки, в тому числі й географії як конструктивної та
прикладної науки, полягає у вивченні пріоритетних проблем розвитку
культурної спадщини та формуванні системи заходів щодо їх вирішення.
У цій публікації виявлено негативні тенденції щодо визнання об’єктів
культурної спадщини, їх збереження і моніторингу. Обґрунтовані конкретні
та конструктивні рекомендації, спрямовані на сприяння формуванню системи
заходів різного рівня щодо їх збереження і використання. Створення такої
системи дозволить включити культурну спадщину в активний соціальноекономічний процес, забезпечити розвиток культурного простору України у
напрямі збереження культурної ідентичності народів країни, спадкоємності
та самобутності розвитку різних територій, що багато в чому визначає
подальший розвиток суспільства і його життєвого середовищ.
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БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЯК ОСНОВА
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Безпечність харчових продуктів є одним із вирішальних факторів
економічної безпеки кожної держави і визначається спроможністю її
ефективно контролювати виробництво та ввіз безпечного та якісного
продовольства. Ця сфера діяльності в суспільстві має гуманітарний,
соціальний, економічний і політичний аспекти і гарантує продовольчу
безпеку держави.
В Україні життя і здоров’я людини на конституційному рівні визнано
найвищою соціальною цінністю. Одним із найважливіших чинників
добробуту населення є безпечність та якість харчових продуктів. Нині
споживач має можливість з різноманіття продуктів харчування обрати ті, що,
на його думку, найбільше відповідають вимогам безпечності та якості.
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У свою чергу, конкурентні відносини серед виробників спонукають їх
розвивати системи контролю виготовленої продукції з метою максимального
задоволення запитів споживача. Крім того, за умов євроінтеграційних
процесів перед вітчизняними виробниками постають реальні можливості
виходу на зарубіжні ринки, що зумовлює необхідність піднесення рівня
безпечності та якості вітчизняних харчових продуктів до рівня вимог
зарубіжного законодавства, зокрема законодавства Європейського Союзу.
З огляду на це перед органами державної влади України постають два
першочергових завдання: адаптація вітчизняного законодавства у сфері
безпечності та якості харчових продуктів до норм ЄС та гармонізація його з
документами компетентних у вказаній сфері міжнародних організацій, що й
обумовлює спрямованість удосконалення системи адміністративноправового регулювання [1, с.75].
В Україні питання якості та безпечності харчових продуктів регулюється
низкою законодавчих актів (Закон України «Про безпечність та якість
харчових продуктів», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя
населення» та ін.).
Сьогодні в реальних умовах соціально-економічного кризи в Україні при
оцінці безпеки харчових продуктів необхідно враховувати не тільки вміст в
них чужорідних речовин, але і їх якісний склад.
В таких умовах першочерговими завданнями соціальної політики
України найближчим часом повинні стати стратегічні дії в питанні
забезпечення економічної і фізичної доступності харчових продуктів високої
харчової і біологічної цінності для попередження різкого зниження індексу
здоров’я населення України[2].
Отже, безпечність харчових продуктів – це регламентований комплекс
вимог до того чи іншого харчового продукту, обов’язкова умова для будьякого виду, будь-якої його одиниці. Показники якості – це те, що
регулюється відносинами між операторами харчового ринку, їх підвищення є
стимулом для підтримки конкурентоспроможності й рентабельності та не
потребує контролю з боку держави, крім окремих показників харчових
продуктів, які характеризуються певними специфічними рисами, а саме:
традиційних харчових продуктів; продуктів для дитячого харчування;
харчових продуктів для спеціальних медичних цілей та спеціального
дієтичного споживання, а також маркування харчових продуктів, яке
пов’язано із захистом права споживачів на отримання повної, правдивої, не
викривленої інформації для надання можливості робити свідомий вибір
харчового продукту, який вони споживають, відносно таких показників
вживають державного адміністративно-правового управління поряд з
безпечністю харчових продуктів[1, с.83].
Безпечність харчових продуктів – невід’ємна складова екологічної та
продовольчої безпеки та частина національної безпеки держави в цілому
[3, с.10]. Державна політика щодо регулювання безпечності та якості
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харчових продуктів насамперед повинна забезпечувати інтереси людини як
споживача харчових продуктів, її життя та здоров’я. Водночас захист
здоров’я людини нерозривно пов’язаний зі здоров’ям тварин та рослин,
довкіллям та екосистемою в цілому.
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НОВІ РЕАЛІЇ, СТВОРЕНІ ПАНДЕМІЄЮ
Сьогодні ми живемо у важкий період, який пов’язаний з пандемією
COVID-19. Функціонування практично всіх сфер повністю змінилося і
результат таких трансформацій безповоротній. Змінилися також підходи до
різних питань в економіці та бізнесі. За даними Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства у першій половині 2020 р.
ВВП України скоротився на 6,5%. В той час, як у 2019 за той же період, але у
другому кварталі падіння становило 11% [1]. За очікуваннями агентства
Fitch, у 2021 році ВВП України зростатиме на 4,1% [2]. Така тенденція
розвитку дає надії на позитивний кінцевий результат.
Найбільше постраждали авіаперевезення, індустрія розваг, роздрібна
торгівля, машинобудування, нерухомість, промислове виробництво, а також
індустрії гостинності та харчової промисловості.
Ситуація з харчовою промисловістю є неоднозначною, адже зі спалахом
вірусу, збільшився і попит на товари повсякденного життя (у більшості
випадках це відбулося через страх та нерозуміння, що буде далі). Проте так
було лише на початку 2020 року. Через обмеження роботи ресторанів та кафе
вітчизняні виробники харчової продукції відчули спад попиту на поставку
товарів для цієї сфери. Також проблемою є імпорт товарів закордону, адже
держава обмежила прохід через границі й ввела нові правила перевезень. Від
цього страждає лінгвістичний процес, псується товар та збиваються строки, а
отже і сама продукція товарів харчування ускладняється. Першими відчули
вплив зерновики, адже зі зростанням попиту на хліб (зріс на 30-40%) уряд
вирішив скоротити обсяг постачання зерна закордон на 70%, аби українці не
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відчули недостачі продукту. У плодоовочевому бізнесі та тваринництві
найбільше клопотів завдало закриття всередині країни місцевих базарів, де
реалізовували більшість продуктів у регіонах [3]. «Попри уповільнення
зростання цін на товари короткострокового користування, інфляційний тиск
на продовольчому ринку (продукти становлять до 45% товарів) залишається
високим. Так, найбільше зросли ціни на сирі продукти сезонного характеру,
зокрема на ягоди», – наголошується у звіті Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства за травень 2020 року [4].
Кабінет Міністрів у своєму привітанні з нагоди Дня працівника харчової
промисловості зазначив, що харчова промисловість є неабияк важливою для
України, адже займає майже 20% всього виробництва й включає в себе понад
40 різноманітних галузей [5].
Індустрія гостинності охоплює в собі чимало підгалузей, які пов’язані з
дозвіллям, відпочинком, туризмом, різноманітними послугами для
забезпечення комфорту відвідувачів. Проте саме ця сфера одна з тих, хто й
надалі страждає від обмежень через COVID-19. Туризм займає головну роль
в індустрії гостинності, а також має вплив на економіку країни в цілому.
Згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП), торік у сфері туризму
у світі було задіяно 330 мільйонів співробітників (це 10,3% від глобального
рівня зайнятості). Міжнародна організація туризму, враховуючи, що
карантинні заходи та обмеження у свободі пересування нині торкнулися
половини населення земної кулі, оцінює можливе падіння галузі в 60–80%.
У реальних цифрах це втрати від 950 млрд до 1,24 трлн дол. Утім, деякі
експерти називають суму втрат, яка перевищує 2 трлн дол. [6]. В цілому,
туризм в Україні є нерозвиненим та потребує покращення. Це стало
зрозуміло тоді, коли через закриті границі українці почали подорожувати
Батьківщиною. Жахливий стан доріг або повна їх відсутність, низький рівень
туристичного сервісу, галузь не отримує потрібної уваги з боку уряду,
занедбані архітектурні пам’ятки та погана інфраструктура навколо значущих
об’єктів. Проте за ті ціни, які, наприклад, є у літній сезон в Одесі можна
спокійно відпочити у Єгипті або Турції. Зараз є прекрасна нагода, аби
побачити усі проблеми докорінно і якнайкраще виправити їх.
До індустрії гостинності входить і готельний бізнес, якому зараз не
менш важко проводити свою діяльність. Так в протягом березня майже по
всьому світі, де COVID-19 поширювався все більше і більше, було поступово
закрито всі готелі. Щоб охарактеризувати світовий масштаб проблеми варто
звернутися до слів гендиректора мережі готелів Marriott Arne Morris
Sorenson: «За 92 роки роботи компанії, яка пережила період Великої депресії,
Другої світової війни та багатьох інших глобальних економічних криз,
ситуація з COVID-19 не схожа ні на що, з чим ми стикалися раніше.
COVID-19 здійснює більший раптовий фінансовий вплив на наш бізнес, ніж
11 вересня та криза 2009 року разом узяті» [7]. Єдиним «світлим променем» в
готельному бізнесі є загородні готелі, комплекси, які могли працювати, тому
що мали великі території та дистанція між гостями завжди дотримувалась.
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«Звісно, ми повернемося через деякий час до більш-менш нормального
життя. Але відновлюватимемося повільно, болісно та весь час озираючись.
Люди вже не будуть настільки вільно подорожувати та переміщатися по
світу», – констатує Олексій Євченко [7].
Більш полегшано, але не легко функціонує ресторанний бізнес.
Порівнюючи з готельним бізнесом, у ресторанах є привілеї в тому, що існує
служба доставки, але у такий спосіб можна вийти максимум на третину
доходу до початку карантину. До такого способу обслуговування майже
ніхто не був готовий. Виграш мали ті ресторани, які вже давно
діджиталізували свій бізнес (сайти, бонуси замовлень онлайн), а також
налагодили доставку. З часом уряд поступово послабляв карантинні
обмеження в помаранчевих, жовтих та зелених зонах. Тоді, дотримуючись
всіх карантинних обмежень, закладам можна працювати . Але це також
неповна посадка, додаткові витрати на дезінфікуючі засоби, захисні маски та
рукавички для персоналу. Сотні тисяч людей по всій країні тимчасово чи
назавжди втратили роботу. Сотні закладів стали банкротами. За майже два
місяці карантину ресторанний бізнес втратив приблизно 12 тисяч
підприємств – з 30 тисяч легально зареєстрованих в Україні [8]. Засновник
«Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» переконаний: звичні відпрацьовані
бізнес-моделі вже не будуть ефективними, на ринок чекає нова культура
споживання та нова система бізнес-відносин.
Отже, нові реалії підпорядковують під себе кожну ланку життя, тому
трансформації відбуваються постійно. Скоро від минулих звичних порядків
не залишиться майже нічого. Хтось вважає, що це приведе лише до краху, а
хтось, як і я, дивлячись на нові умови, бачить лише прекрасні можливості для
росту, змін, нових відкриттів для світу і для самого себе.
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Сьогодення пропонує нам безліч варіантів їжі корисної і не дуже
корисної, яка може бути пересмаженою та жирною. Актуальною тенденцією
зараз у світі є споживання функціональних харчових продуктів, які мають
позитивний вплив майже на всі процеси в організмі.
Функціональний харчовий продукт має містити у своєму складі
лікарські засоби або може споживатися для профілактики або пом’якшення
хвороби людини. Це стосується і жировмісних продуктів.
Особливе місце в наукових дослідженнях займають трансізомерні жирні
кислоти. Частина з них містяться в молочному жирі, але в значних кількостях
вони утворюються під час гідрогенізації олій. Загальний вміст транс-ізомерів
залежить від умов і глибини гідрогенізації, кількості й складу
поліненасичених жирних кислот в олії [1].
З метою зниження рівня трансізомерів у маргариновій продукції і
кулінарних жирах використовують глибоку гідрогенізацію рослинних олій
(соняшникової, соєвої, ріпакової, пальмової) до саломасу з низьким вмістом
транс-ізомерів. Потім переетерифікують суміш саломасу з рідкою
соняшникою олією або сумішшю соняшникової з пальмовою олією чи
пальмовим стеарином [1].
Перспективним вважають додавання до олій екстрактів різноманітних
рослин (моркви, петрушки, кропу, часнику, обліпихи, шипшини та ін.), що не
лише збагачують їх біологічними речовинами, але й надають специфічний,
пікантний аромат та смак. Створено технологію і рецептуру дієтичної олії,
збагаченої фосфоліпідами, β-каротином і екстрактом шипшини.
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Така олія має високу біологічну активність, сприяє виведенню з організму
холестерину,
нейтральних
ліпідів,
нормалізує
обмінні
процеси,
рекомендована для вживання онкологічним хворим [1].
Запропоновано технологію низькокалорійних олій, які отримують з
композиційної суміші вершків (масова частка жиру 50—55 %) і рослинної
олії. Емульгатором служить фосфатидний концентрат. Харчові рослинні
фосфатиди мають високу біологічну активність, яка проявляється у
нормалізації ліпідного обміну, функціонального стану печінки, підвищенні
антиоксидантних функцій організму [1].
У виробництві олієжирових продуктів функціонального призначення
доцільніше використовувати не індивідуальні антиоксиданти, а їх суміші.
Завдяки прояву синергізму ефективність подібних сумішей набагато вища,
ніж застосування індивідуальних антиоксидантів. Для жирів і олій широко
розповсюджені комплексні антиокислювачі, до складу яких входять
бутилгідроксианізол і бутилгідрокситолуол. Дуже часто зустрічаються
композиції на основі БОА, БОТ і пропілгалату, а також БОА, БОТ і ТБГХ [1].
Розробка нових видів функціональних емульсійних продуктів базується
на включенні в рецептуру речовин з науково доказаним лікувальнопрофілактичним ефектом. У деяких видів майонезу яєчний порошок
повністю замінений знежиреним соєвим борошном. Завдяки особливим
технологічним прийомам розроблені нові види майонезів з біологічно
активною добавкою на основі морської капусти, збагаченої селеном. Вибір
добавки обумовлений тим, що морська капуста є природним джерелом
макро- і мікроелементів, причому ряд мікроелементів, у тому числі
рідкоземельні метали, можуть накопичуватися водоростями в кількостях, що
в багато разів перевищують концентрацію цих елементів у морській воді.
Морська капуста містить калій, магній, марганець, залізо, цинк, фосфор,
селен, йод, фтор та інші, більшість з яких входять до складу ферментів.
Із біогенних мікроелементів найбільш вагомими є селен і йод [2].
Запропонована методологія створення функціональних жироводневих
емульсійних продуктів з введенням подрібненої рослинної сировини (коріння
алтею, листя бадану, плодів і квітів глоду, квітів бузини, кореневища
валеріани, трави материнки, звіробою, квітів календули, листя кропиви,
ламінарії, коріння лопуха, насіння льону, насіння і листя подорожника,
зародків пшениці, плодів шипшини та ін.) [2].
На основі викладеного матеріалу можна виділити деякі аспекти
формування функціональних жирових продуктів – зниження загальної
жирності продукту; зниження ТЖК (трансізомери жирних кислот), НЖК
(натуралні жирні кислоти), холестерину, продуктів окислення ліпідів;
підвищувати ПНЖК (поліненасичені жирні кислоти), в першу чергу - омега-3
жирні кислоти; баланс жирнокислотного складу; збагачення продуктів
жиророзчинними
функціональними
інгредієнтами;
використання
високоочищених рослинних олій; виключення з жирової сировини частково
гідрогенізованих (гідрованих з використанням селективного каталізатора)
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масел і жирів (саломасів), що містять високий рівень штучних ТЖК;
зниження використання тваринних жирів, що містять холестерин;
використання натуральних, фракціонованих тропічних масел для додання
необхідної жорсткої структури продукту; використання рафінованих олій,
багатих омега-3 жирними кислотами: соєвого, ріпакової, лляної - рижикового
конопляного, гірчичного.
Розробка продуктів функціонального призначення, заснована на науково
обґрунтованих методиках і повинна сприяти усуненню виникаючих протиріч
між нутриціологією і харчовою промисловістю. Правилом повинні стати
технології, що виключають і заміщають традиційні компоненти їжі
ціннішими з фізіологічної точки зору аналогами, без порушення традиційних
споживчих характеристик продуктів. У зв'язку з цим створення комбінованих
продуктів, що містять жири, благотворно впливають на здоров'я (наприклад,
молоковмісних, кондитерських, хлібобулочних), є актуальним завданням
харчової промисловості. Одним з найважливіших аспектів тут стане наукове
обґрунтування і експериментальне підтвердження положень розроблюваної
теорії впливу ліпідів на властивості жирових напівфабрикатів і готових
харчових систем.
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ФІЛОСОФІЯ МАКРОБІОТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
Для кінця минулого століття і початку нинішнього характерно те, що
при зростаючій чисельності людей на планеті кожна окрема людина самотня
- про це часто говорять психологи. Щось подібне спостерігається і в області
харчування - продуктів стає все більше, велика їх різноманітність, однак
людина нерідко голодна, - голодна енергетично, адже часто помітні за
кольором і приємні на дотик упаковки приховують «мертву» їжу, - їжу для
мови та очей, а не для здоров'я. Але сучасний світ пропонує нам багато
тенденцій харчування, серед яких є і альтернативні теорії харчування, які
також підходять не кожній людині.
Однією з таких теорій є макробіотичне харчування. Макробіотична
філософія - це система вибору дієти та способу життя, яка працює для
створення рівноваги як у нашому особистому житті, так і у світі.
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Компоненти цієї філософії включають, головним чином, цілісну їжу на
рослинній основі, зв’язок із природою, життя у відповідності з порами року
та місцевим середовищем та виховання нашої здатності рухатися вперед у
тому житті, якого ми справді бажаємо.
Збалансована макробіотична дієта та спосіб життя виглядає по-різному
для всіх, тому що всі ми - особистість. Основою є те, що ми враховуємо
власну конституцію та здоров’я, навколишнє середовище та напрямки, якими
хочемо рухатись у своєму житті, роблячи вибір у повсякденному житті.
Вчення з макробіотики включає вивчення енергетичних властивостей
їжі та стилю приготування їжі та того, як збалансувати наше здоров’я та стан.
Макробіотична філософія спирається на традиційні знання багатьох
здорових, стійких, довгоживучих суспільств по всьому світу. Вона також
включає вчення з традиційної китайської медицини та П’яти перетворень.
Прихильники макробіотичної дієти стверджують, що вона може
запобігати та виліковувати хвороби, включаючи рак , хоча немає жодних
наукових доказів, що підтверджують, що макробіотична дієта може
вилікувати або лікувати рак . Оскільки дієта складається здебільшого із
цільнозернових злаків, злаків та овочів, ті, хто дотримується цього плану
харчування, можуть відчути деякі переваги для здоров’я, пов’язані з
вживанням їжі з низьким вмістом жиру та багатої на клітковину.
Вперше макробіотичну дієту розробив японський філософ Джордж
Осава. Він вірив у цілісний підхід до здоров'я, що включає багато аспектів
способу життя, від дієти та фізичних вправ до медитації та навіть енергії "інь
та Ян" певних продуктів.
Основою вчення є спроба керувати функціями організму через дві
категорії інформаційних факторів їжі: ян і інь. Їжа містить елементи: теплі
(ян); холодні (інь); урівноважені. Таким чином їжа може справляти
зігрівальну (стимулюючу) і охолоджуючу (пригнічені функції) дію на
організм [1].
Стандартний
макробіотичний
режим
харчування
типово
вегетаріанський. В його режим входять: 1) 50-60% злаків; 2) овочеві супи з
бобовими або злаками 3) овочі (25-30%); 4) варені бобові або морські
водорості (10%); 5) при необхідності у раціон можна включати тваринні
продукти [1].
Стандартна макробіотична дієта складається з варених зернових з
великою кількістю варених овочів, бобових, водоростей. Перша група
«зігріваючі продукти»: пшениця, овес, чорний ячмінь,червоний і чорний
перець, мак, коріандр, імбир, бадьян, кріп, часник, цибуля, кориця, редька,
горіхи та інші. Друга група «охолоджуючі продукти» : пшоно, жито, ярові,
капуста, буряк, диня, лавровий лист, хрін, петрушка, рис та інші. Третя група
«нейтральні» продукти: гречка, квасоля, картопля, морква, томати, огірки,
кавун, гарбуз, редис та інші [2].
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Макробіотична дієта також містить рекомендації щодо способу життя,
зокрема: їсти, тільки коли голодуєш, і пити, коли є спрага; для приготування
та зберігання продуктів потрібно використовувати лише природні матеріали,
такі як дерево, скло та фарфор; вода перед приготуванням має бути ретельно
очищена; виключення з раціону ароматизованих, кофеїнових та алкогольних
напоїв.
Макробіотики - це не стільки «дієта», скільки система способу життя просто кажучи, це менше стосується контролю ваги, а більше до створення
збалансованого способу життя, а їжа є одним із наріжних каменів філософії.
Якщо вашою метою є втрата ваги, то, приймаючи макробіотичний
спосіб харчування, ви, швидше за все, схуднете, але будьте обережні, щоб не
замінювати багату білками їжу занадто великою кількістю вуглеводів.
Крохмалисті вуглеводи, такі як зерна та рис, легко переїсти. Дослідження
показують, що макробіотичний режим позитивно впливає на здоров’я серця ,
оскільки є певні дослідження, які повідомляють про зниження рівня ліпідів
та холестерину в крові, а також про переваги в лікуванні артеріального тиску.
Для молодих людей, людей похилого віку та хворих чи людей з
хронічними захворюваннями, таких як рак, дотримання суворої дієти, яка
обмежує певні групи продуктів, може негативно сказатися на отриманні
організмом поживних речовин [3].
Отже, слід бути дуже обережним, адже деякі мінерали та вітаміни
можуть бути обмеженими , включаючи кальцій, залізо, вітаміни B12 та D, а
також білки. Тим не менш, є елементи макробіотичної дієти, які можуть бути
корисними, якщо вони застосовуються менш обмежувально. Вживання
більше фруктів та овочів та зниження споживання солі, цукру та жиру може
мати позитивний ефект, зокрема, для здоров’я серця та навіть для зменшення
ризику деяких видів раку . Однак отримати ці переваги також можна,
дотримуючись здорового збалансованого харчування.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ
Готельне господарство є однією із складових туристської індустрії.
Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з
перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, тому що якість
проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень
туристичного сервісу.
У туристичному обслуговуванні приймають участь підприємства
готельного сервісу, оскільки вони задовольняють потреби туристів у ночівлі
та харчуванні. Діяльність готелів полегшує туристам досягти мети своєї
подорожі – відпочинок, лікування, ділові зустрічі та інше. Підприємства
готельного господарства є найбільш розповсюдженим, стаціонарним типом
розміщення туристів [1].
Україна може пишатися значним рекреаційним потенціалом, історикокультурною базою, природним багатством територій та традиційнокультурною спадщиною. Але для того, щоб задовольнити всі потреби
споживачів цього замало, потрібно забезпечити комфортність проживання,
високу якість обслуговування та створити такі умови, щоб людям хотілося
повертатися на відпочинок до нашої держави [2].
До основних недоліків готельної індустрії на даний час можна віднести
багато економічних і законодавчих чинників. Зміни в економіці країни,
пов’язані з переходом на ринкову модель господарювання, передбачали
комерціалізацію державних галузей, що не могло не відобразитись на туризмі
в цілому і готельному господарстві зокрема.
Залишившись без державних дотацій, підприємства перейшли на
самоокупність. Проте, кожний клієнт, оцінивши рівень західного сервісу
вимагає відповідного комфорту і обслуговування від вітчизняних готельних
підприємств.
В нашій державі кількісно не вистачає готелів високого рівня
обслуговування. Здавалося б, основна рекреаційна база є, і вкладати кошти
для інвесторів було б вигідно та через несприятливу державну політику,
економічну нестабільність та складність виходу на ринок, будівництво нових
готельних комплексів перетворюється на довгу та нудну процедуру, яка
включає: проблематичну можливість отримання земельної ділянки під
будівництво через необхідність отримання великої кількості дозволів та
повноважень. Показник забезпеченості готелями в Україні низький (при
нормі 10 місць на 1000 осіб в Україні є лише 2,9 готельних місця (для
порівняння: у Москві – 9,3; Санкт-Петербурзі – 6,4; Парижі – 38,4;
Відні – 25,6) [3].
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Готельне господарство в Україні, як і вся економіка країни, знаходиться
нині в кризовому стані. Переважна більшість готелів не відповідає основним
європейським стандартам. Зроблені тільки перші кроки для розвитку
цивілізованого ринку готельних послуг з урахуванням міжнародних вимог до
засобів розміщення.
Основу матеріально-технічної бази готельного господарства в Україні
складають заклади розміщення у великих адміністративних центрах
(Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів) і в регіонах, які мають значні
туристичні ресурси (Карпати, Чорноморсько-Азовське узбережжя).
У великих адміністративних центрах більшість готелів давно застаріла,
прийшла в занедбаність. Якісний стан їх матеріально-технічної бази свідчить
про значне відставання від світових стандартів у цій сфері. Будівництво цих
готелів здійснювалось за застарілими проектами. Тому в таких готельних
підприємствах відсутні конференц-зали, бізнес-центри, великі зали для
проведення концертних програм та інше. Для вирішення цієї проблеми
недостатньо заходів щодо додаткового благоустрою готельного
господарства. Потрібне капітальне комплексне переобладнання багатьох
готельних підприємств та облаштування їх сучасними меблями,
технологічним обладнанням, засобами автоматики та телемеханіки,
електронною апаратурою управління [4].
За останні роки Україна стала в основному “виїзною” країною. А ті
гості, які приїздять до нас з-за кордону, бажають жити в Україні так, як вони
звикли у себе вдома. Ось чому вони стурбовані і незадоволені не лише
високими розцінками у сфері послуг, але й низькими стандартами
українських готелів [5].
Для покращення стану готельного бізнесу, значну роботу необхідно
проробити в галузі законодавства. Процеси реєстрації, оформлення повинні
бути спрощені і зрозумілі з метою залучення зарубіжних інвестицій у
готельний бізнес. Для забезпечення готелів професійними кадрами необхідно
проводити тренінгову підготовку для персоналу, забезпечити навчання
обслуговуючого персоналу іноземними мовам, постійно здійснювати
контроль за якістю роботи персоналу. Належний рівень розвитку готельного
господарства допоможе увійти нашій державі до провідних туристичних
країн світу.
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АНАЛІЗ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Сучасний стан господарювання вітчизняних підприємств готельного
господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в
основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю
створення запасів специфічного продукту – готельної послуги, зростанням
цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування при невисокій
еластичності попиту за ціною, організаційним консерватизмом процесу
управління.
За останні роки завантаження підприємств готельного господарства
України не перевищувало 25 % пропускної спроможності; питома вага
збиткових підприємств у загальній кількості готельних підприємств складала
близько 30%, майже 80% потребують модернізації, автоматизації та
комп’ютеризації [1]. Ситуація також ускладнюється нестабільністю
зовнішнього середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються
всередині підприємств, не адекватному ринковим вимогам управлінню
господарською діяльністю. Для забезпечення ефективного функціонування
підприємств готельного господарства виникає необхідність наукового
обґрунтування стратегій їх розвитку, які кореспондуються із передовим
світовим досвідом та вдалою практикою вітчизняних підприємств-лідерів.
Готель – підприємство будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, що надає готельні послуги, які не обмежуються щоденним
заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
Основною діяльністю готелю є надання готельних послуг. Готельнi
послуги (послуги) – дiї (операцiї) готелю з розмiщення споживача в об'єктi
розмiщення, а також iнша дiяльнiсть, пов'язана з розмiщенням та тимчасовим
проживанням, котра включає в себе основнi i додатковi послуги, що
надаються споживачу при тимчасовому розмiщеннi та тимчасовому
проживаннi в об'єктi розмiщення. Основними готельними послугами є
проживання та надання харчування (снiданку), що включенi до вартостi
номеру i надаються споживачу. Споживачі готельних послуг користуються
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готельними номерами [2]. Номер – окреме мебльоване примiщення, що
складається з одного або декiлькох мiсць, для тимчасового проживання
споживача. Для замовлення готельних номер здійснюється їх бронювання.
До оплачуваних додаткових послуг, на прикладі готелю «Дніпро»,
належать:
1) бізнес-центр (факс, копіювання, комп'ютер, доступ до мережі
Інтернет) – цілодобово;
2) послуги зв'язку ТОВ "Ламіс Україна";
3) система платного телебачення "Pay TV";
4) надання у користування клієнтам комп'ютера, відео обладнання,
графо- та слайдового проектора, мікрофона та ін. обладнання для проведення
засідань і конференцій;
5) організація зустрічі та проводів (в аеропортах, на вокзалі тощо);
6) надання авто послуг (оренда автомобіля з послугою водія);
7) поштові та телеграфні послуги (замовлена відправка та доставка);
8) послуги перекладача та секретаря (за попереднім замовленням);
9) масажний кабінет (8 видів масажу);
10) перукарня (чоловічий та жіночий зали);
11) косметичний кабінет;
12) дрібний ремонт одягу;
13) послуги по харчуванню в номерах (Room Service) – цілодобово;
14) служба організації міні-барів;
15) надання раннього сніданку у номери всіх типів [3].
Ціни вказані в євро за туристичний день перебування з урахуванням
податку на додану вартість. Оплата здійснюється в гривнях по курсу НБУ на
день заселення гостя. Вартість туристичного дня перебування включає
проживання в номері, сніданок – "шведський стіл" та відвідування
Оздоровчого центру з 7:30 до 12:00 [4]. Враховуючи клас готелю «Дніпро»
та рівень доходів середньостатистичного клієнта готелю та з метою
отримання конкурентних переваг на готельному ринку менеджерам та
маркетологам готелю важливо провести сегментацію ринку готельних послуг
та визначити найбільш привабливий для розвитку сегмент, а також
використовуючи участь готелю в міжнародних готельних організаціях –
запозичувати досвід управління готельним господарством та введення нових
для українського готельного ринку додаткових готельних послуг [5].
На основі проведеного дослідження організації готельного господарства
можна зробити наступні висновки:
1. Готель – підприємство будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, що надає готельні послуги, які не обмежуються щоденним
заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
2. Основною діяльністю готелю є надання готельних послуг. Готельнi
послуги (послуги) – дiї (операцiї) готелю з розмiщення споживача в об'єктi
розмiщення, а також iнша дiяльнiсть, пов'язана з розмiщенням та тимчасовим
проживанням, котра включає в себе основнi i додатковi послуги, що
надаються споживачу при тимчасовому розмiщеннi та тимчасовому
проживаннi в об'єктi розмiщення.
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3. Готельні послуги надаються споживачам готелю, тобто особам, які
безпосередньо використовують або мають намiр скористатися готельними
послугами для особистих (побутових) потреб, i яка здiйснює бронювання та
сплату готельних послуг.
4. Готель зобов'язаний довести до відома споживача найменування та
місцезнаходження юридичної особи, категорію готелю при її наявності [6].
5. Ціна номера (місця), вартість додаткових послуг, у т.ч. бронювання,
встановлюються готелем самостійно, форма оплати визначається договором
між споживачем/замовником та готелем. Готель може застосовувати добову
або погодинну оплату готельних послуг. Готель визначає перелік основних
послуг, які входять у ціну номера (місця в номері).
6. Під час обов'язкової сертифікації готельних послуг за всіма схемами
сертифікації слід встановити наявність документів, що підтверджують
здійснення нагляду органами санепіднагляду, пожежного нагляду, технічного
нагляду, інших органів державного нагляду в межах їхньої компетенції в
установленому порядку.
7. Додаткові послуги, як і основні готельні послуги, підлягають
сертифікації. Обов'язкову сертифікацію готельних послуг здійснюють органи
з сертифікації, акредитовані в установленому порядку в системі на
проведення сертифікації готельних послуг [7]. Об'єктами обов'язкової
сертифікації є готельні послуги, що надаються суб'єктами туристичної
діяльності (готелі, мотелі, туристичні бази, гірські притулки, кемпінги,
оздоровчі заклади, заклади відпочинку, місця для короткотермінового
проживання в інших приміщеннях), процес надання послуг.
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OСOБЛИВOСТI OРГАНIЗАЦIЇ АНIМАЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI В
IНДУСТРIЇ ГOСТИННOСТI
На сучаснoму етапi рoзвитку туристичнoї iндустрiї все бiльше значення
набуває культурний туризм та oдин iз йoгo напрямiв - анiмацiя. Oрганiзацiя
анiмацiйнoї дiяльнoстi є невiд’ємнoю складoвoю кoмплексу туристичних
пoслуг, щo прoпoнуються закладами туристичнoї iндустрiї. Значення
анiмацiйнoї
дiяльнoстi
в
структурi
кoмплекснoгo
туристичнoгo
oбслугoвування на сучаснoму етапi рoзвитку туристичнoгo та гoтельнoрестoраннoгo бiзнесу важкo переoцiнити, oскiльки викoристання анiмацiйних
технoлoгiй має значне сoцiальнo-екoнoмiчне та вихoвне значення, сприяє
пoпуляризацiї, збереженню та рoзвитку нацioнальнo-культурнoї спадщини
країни та туристичнoї дестинацiї. Тема анiмацiї дoзвiлля дoслiджується
Ж. Дюмазедьє, П.Безнар, Р. Лабурьє, якi зазначали, щo фенoмен анiмацiї має
пoдвiйне значення: з oднoгo бoку, як метoд пристoсування i сoцiальнoї
терапiї, з iншoгo, – як iдеoлoгiя звiльнення через участь. Вiтчизнянi дoслiдики такoж висвiтлюють рiзнi аспекти анiмацiї в рекреацiйнo-туристичнiй
дiяльнoстi.С.М.Килимистий вперше кoмплекснo вивчає анiмацiю туризму як
культурнo-рекреацiйну дiяльнiсть, С.I.Байлик рoзкриває спoртивнo-oздoрoвчi
аспекти гoтельнoї анiмацiї, O. I. Мiхo oкреслює кoлo питань пiдгoтoвки
фахiвцiв сфери туризму дo oрганiзацiї анiмацiйнoї дiяльнoстi. Oднiєю з
функцiй туризму була такoж визначена хoлiстична – здатнiсть туризму
внoсити рiзнoманiтнiсть i радiсть у пoвсякденне життя людини, ствoрювати
атмoсферу свята. Анiмацiя – це дiяльнiсть з рoзрoбки та здiйсненя
спецiальних прoграм прoведення вiльнoгo часу. Анiмацiя – це oживлення
вiдпoчинку й oрганiзацiя безпoсереднiх вражень вiд oсoбистoї участi у
захoдах. Це явище в туризмi зарoдилoся кoнкуренцiєю мiж рiвними за
величчю iнтер`єрами i сервiсoм курoртiв [1].
У свiтoвiй практицi сфери туризму анiмацiя прoявляється у рiзних
фoрмах. Найчастiше її прoпoнують як oдну з туристичних пoслуг. Аналiз
фoрм анiмацiйнoї дiяльнoстi в туризмi дoзвoляє oкреслити два oснoвнi типи
анiмацiї:
рекреацiйна анiмацiя - кoмплекс активiзуючих культурнo-рoзважальних
прoграм, щo спoлучається з лiкувальнo-oздoрoвчими прoграмами в межах
рекреацiйнoгo закладу; Туристична анiмацiя - туристична пoслуга, пiд час
якoї турист залучається дo активнoї дiяльнoстi [2].
Пiдвищення рoлi анiмацiї у рoзвитку сучаснoгo туризму визначається
oб'єктивними передумoвами. Реалiєю сьoгoдення сталo таке явище, як
глoбалiзацiя.
Oснoвнoю метoю туристичнoї анiмацiї є вiднoвлення
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мoральних та фiзичних сил туриста, акумулювання йoгo пoзитивних вражень
та пiдвищення рiвня задoвoленoстi вiдпoчинкoм. В цьoму i пoлягають
oснoвнi рекреацiйнi функцiї анiмацiї. В практицi прoектування та ствoрення
анiмацiйних прoграм такoж мoжна видiлити наступнi функцiї анiмацiї:
адаптацiйна, яка дoзвoляє перейти вiд буденнoстi дo вiдпoчинкoвoї
атмoсфери;
кoмпенсацiйна, яка звiльняє туриста вiд фiзичнoї, емoцiйнoї та
психoлoгiчнoї втoми; стабiлiзуюча, яка викликає пoзитивнi емoцiї та
психoлoгiчнo врiвнoважує; oздoрoвча, яка спрямoвана на вiднoвлення
життєвих сил людини; iнфoрмацiйнo-культурна, яка дoзвoляє oтримати нoву
iнфoрмацiю прo культуру та звичаї туристичнoї дестинацiї; oсвiтня, яка
дoзвoляє туристу набути нoвi знання та навики в прoцесi участi в
анiмацiйних прoграмах, вплинути на рoзвитoк твoрчих здiбнoстей,
iнтелектуальнo вдoскoналитись [4].
Вартo зауважити, для вiдпoчиваючoгo, туриста пoтреба у рoзвагах стoїть
на третьoму мiсцi пiсля смачнoї i рiзнoманiтнoї їжi, кoмфoртнoї кiмнати.
Тoму анiмацiя гoтельнoї i туристичнoї дiяльнoстi займає oдне з гoлoвних
мiсць у структурi гoтеля i представляє сoбoю oкрему службу, щo тiснo
пoв’язана з iншими i має кoнкретне значення у забезпеченнi успiшнoгo
функцioнування йoгo на туристичнoму ринку.Завдання анiмацiйнoї служби –
пoстiйний кoнтакт з клiєнтoм, результат якoгo у значнiй мiрi впливає на
загальний вiдгук прo вiдпoчинoк. I саме завдяки цьoму кoнтакту гoтель мoже
мати певний вiдсoтoк пoстiйних клiєнтiв. Гoтелi, кoтрi прагнуть збiльшити
цей вiдсoтoк (гoлoвним чинoм це сiмейнi гoтелi), намагаються не змiнювати
склад анiмацiйнoї кoманди, лише вдoскoналювати її рoбoту. Крiм
безпoсередньoї рoбoти з вiдпoчиваючими, анiмацiйна кoманда мoже брати
участь у рекламнiй дiяльнoстi туристичнoгo пiдприємства: грати у рoликах,
oфoрмляти буклети. Iнкoли службi анiмацiї дoручають прoведення екскурсiй
пo гoтелю для iнфoрмацiйних груп – представникiв туристичних фiрм i
oрганiзацiй. Наявнiсть анiмацiйнoї служби гoвoрить, свiдчить прo статус
гoтелю. Бo для нoрмальнoї i плiднoї рoбoти анiмацiйнoї кoманди неoбхiднo
мати на йoгo теритoрiї мiсткий i еoмфoртабельний амфiтеатр, дитячий
майданчик з усiма атрибутами, басйни та iншi спoртивнi спoруди. Такoж
пoтрiбним є пoстiйне oнoвлення матерiальнoї бази – кoстюмiв, декoрацiй,
спoртивнoгo i iгрoвoгo iнвентаря. Такi витрати пo кишенi не кoжнoму
гoтелю, тoму анiмацiйна служба oбoв’язкoвo присутня лише у чoтири- i
п’ятизiркoвих гoтелях [3].
Таким чинoм, туристичну анiмацiю вартo рoзглядати як цiлiсний прoцес
взаємoдiї анiматoра з туристами з викoристанням спланoваних засoбiв
впливу та стимулюванням їх активнoстi i натхнення, oздoрoвлення та
вiднoвлення життєвих сил в прoцесi цiєї взаємoдiї. Фoрмування умoв для
належнoгo рoзвитку та oрганiзoвана анiмацiйна рoбoта в гoтельних та
туристичних закладах - це критерiй успiшнoстi та ефективнoстi їх
функцioнування вцiлoму туристичнoї сфери.
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ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ІСТОРИЧНОГО ПОДІЛЛЯ
Перша згадка про Поділля як Пониззя у давніх джерелах згадується у
1226 році. Назва "Поділля" вперше зустрічається в документах XIV ст. у
зв'язку з битвою на Синіх Водах. Поділля - це історико-географічний край,
що охоплює сучасні Вінницьку, Тернопільську і Хмельницьку області. Його
площа становить 60,9 тис. кв. км, тобто 10% території України [1].
Вінницька область розташована в центральній частині Правобережної
України, в лісостеповій зоні. Мальовнича природа Вінниччини, природнотериторіальні комплекси є важливими рекреаційними ресурсами. На базі
радонових вод створено курорт Хмільник. Курорт Немирів заснований
завдяки наявності мінеральних джерел. В області функціонує 28 готелів.
На території області 204 річки, що належать до басейнів Південного Бугу ,
Дністра та Дніпра. В області 320 територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, в тому числі 11 парків, що є пам'ятками садово-паркового мистецтва.
Загальна кількість пам'яток історії, археології, містобудування і архітектури,
монументального мистецтва становить 2204 одиниці. 511 пам'яток
архітектури внесено до Державного реєстру національного культурного
надбання. Ресурси даної області можуть використовуватись для
рекреаційного,
лікувально-оздоровчого,
культурно-пізнавального,
історичного та екологічного туризму [2].
Тернопільська область розташована в західній частині Поділля, в
лісостеповій зоні. В області 120 річок, головною з яких є Дністер із
притоками Джурин, Збруч, Золота Липа, Коропець, Нічлава, Серет, Стрипа.
Область має 421 об'єкт природно-заповідного фонду, в тому числі заповідник
«Медобори», 12 пам'яток природи, серед яких Кременецькі гори; печери
Вертеба, Кристальна, Млинка, Озерна, Оптимістична, Перлина, Ювілейна та
ін.; Гермаківський і Хоростківський дендропарки; 4 пам'ятки садовопаркового мистецтва. Основними природними об'єктами, на базі яких
розвивається екскурсійний туризм, є Товтровий кряж, Кременецькі гори,
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Дністровський каньйон, карстові печери. Карстові печери поблизу Борщова найбільші у світі. Сприятливі кліматичні умови, мальовничі ландшафти,
лісові масиви, джерела мінеральних вод, лікувальні грязі складають
рекреаційний потенціал області. Відомий кліматичний курорт - Заліщики. В
області є 24 готелі і 1 мотель. В місті чимало культурно-розважальних
закладів, у тому числі казино «Імперія». В області діють 3 музеї з
22 відділами. Фонди краєзнавчого музею в Тернополі налічують понад
100 тисяч експонатів. У художньому музеї зберігаються старовинні і сучасні
полотна відомих європейських і місцевих художників. У місті функціонує
також картинна галерея. Серед архітектурних пам'яток області – замки
XIV-XVII ст., католицькі і православні храми, зразки церковно-го
дерев'яного зодчества. 1178 пам'яток архітектури і місто-будування внесено
до Державного реєстру національного культурного надбання. Ресурси даної
області можуть використовуватись для культурно-розважального, культурнопізнавального, рекреаційного, лікувально-оздоровчого та історичного [2].
Хмельницька область розташована в західній частині України, в
лісостеповій зоні. На території області 165 річок, які належать до басейнів
Дніпра, Південного Бугу, Дністра. В області 269 територій та об'єктів
природно-заповідно-го фонду, в тому числі 8 пам'яток садово-паркового
мистецтва. В області розташований Національний природний парк
«Подільські Товтри». Природною пам'яткою є Смотрицький каньйон у
долині р. Смотрич. До природних рекреаційних ресурсів Хмельниччини
належать сприятливі кліматичні умови, мальовничі краєвиди, значні лісові
масиви, а також джерела мінеральних вод - поблизу Сатанова,
маломінералізовані води типу «нафтуся", в Полонському районі – радонові .
Сатанів, розташований у долині р. Збруч, на схилах Товтр, є відомим
бальнеологічним курортом. В області діє 27 готелів. В області налічується 3
заповідники і 9 музеїв із 3 відділами. Загальна кількість пам'яток археології,
історії, архітектури, містобудування і монументального мистецтва у
Хмельницькій області складає 2015 одиниць. На державному обліку
перебуває 387 пам'яток архітектури і містобудування. Ресурси даної області
можуть використовуватись для культурно-розважального, культурнопізнавального, рекреаційного, лікувально-оздоровчого та історичного
туризму [2].
Рельєф Подільського туристичного району відрізняється великим
різноманіттям. Пологі рівнини чергуються з горбогір'ями, глибокими
річковими долинами з крутими схилами, ярами та балками. Туристичну
привабливість регіону збільшує наявність значної кількості спелеоресурсів.
Тут знаходяться найдовші гіпсові печери Європи - Оптимістична та Озерна, а
також безліч інших.
На території Подільського туристичного району зберігається значна
середньовічна спадщина у вигляді замків та фортець. Архітектурна спадщина
більш пізніх часів представлена культовими спорудами, палацами,
адміністративними та жилими будинками ХVІІІ-ХХ ст. [3].
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Річкова мережа району досить густа, представлена ріками, що входять
до басейну Дністра, Прип'яті, Південного Бугу та Дніпра. Вони можуть
використовуватись для організації купання та водних видів туризму, а їх
мальовничі долини надають привабливості ландшафтам. Захоплення
викликають водоспади на околицях сіл Рукомиш, Нирків та Русилів. Джерела
мінеральних вод, які можна використовувати для лікування та профілактики
захворювань шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату,
регуляції обмінних процесів організму, виведення радіонуклідів, знаходяться
біля Летичева, Кам'янця-Подільського, Сатанова, Полонного Хмельницької
області, Конопівки та Настасіва Тернопільської області, Хмільника,
Житників, Козятина та Литовця Вінницької області.
У історичному Поділлі в рекреаційних цілях можуть використовуватись
об'єкти природно-заповідного фонду, найбільш значними серед яких є
природний заповідник Медобори та його філія - Кременецькі гори,
національний природний парк "Подільські Товтри" [3].
Отже можем дійти висновку, що історико-географічний край Поділля
має досить багато туристичних ресурсів, на основі яких можна будувати
потужну інфраструктуру, популяризувати дані ресурси, які в подальшому
можуть задовольняти різні потреби туристів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВІННИЧЧИНИ
Культурна спадщина — сукупність успадкованих людством від
попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і
матеріальної діяльності. На території Вінниччини є багато культурних
об’єктів, зараз поговоримо про них.
Одним із найважливіших об’єктів є Національний музей-садиба імені
Миколи Івановича Пирогова відкритий на території садиби Вишня. Останні
20 років там жив і працював хірург, анатом, вчений і педагог Микола
Іванович Пирогов, якого вважають засновником військово-польової хірургії,
а також Товариства Червоного Хреста. На території музею ви зможете
побачити: будинок, в якому жив геніальний хірург Микола Іванович
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Пирогова, тут є все про життя і діяльність всесвітньовідомого лікаря; музейаптека з інтер'єрами приймальні та операційної; церква-некрополь, де
покоїться на бальзамоване тіло ученого Пирогова; меморіальний парк, в
якому збереглися дерева, посаджені М.І. Пироговим [1].
Водонапірна вежа – це візитівка Вінниці, 106-річна Башта на
Європейській площі, вона була побудована в 1911 році для першого міського
водопроводу. Дивно, але будівля виглядає майже так само, як і раніше.
На сьогодні Вінницька вежа - уже не просто колишня водонапірна башта, а
частина культури міста. У Вежі розташована частина музейної експозиції
Меморіалу революційної та бойової слави. А також вона є Меморіалом
пам’яті вінницьких воїнів, які загинули під час Афганської війни.
Висота вінницької культурною візитівки Вінниці - 28 метрів, з нею
розкидається неймовірно гарний вид на місто [1].
Ставка Гітлера Вервольф, незважаючи на те, що зараз вона практично
зруйнована - комплекс є одним з найзагадковіших споруд в центральному
регіоні України. Знаходиться ця історична пам'ятка неподалік Вінниці,
поблизу села Коло-Михайлівка. "Вінницький Вервольф" фактично був
зменшеною копією головної ставки Гітлера "Вольфшанце" у Східній Пруссії.
Ставка Гітлера тоді і зараз дуже відрізняються. Територія ставки у ті
часи складалася з двох зон: основної і центральної. Центральна зона була
огороджена дротяною сіткою висотою приблизно 2,5 м, а понад нею було
натягнуто 2 ряди колючого дроту. Також тут було збудовано електростанцію,
а на березі Південного Бугу було споруджено станцію водогону. По всій
територіях через кожні 200 м встановлено стаціонарні спостережні пости,
укріплення, кулеметні гнізда, позиції для польових гармат. Польова ставка
Гітлера «Вервольф» — одне з найзагадковіших місць в Україні часів Великої
Вітчизняної війни, тому що багато документів втрачено, а від самої ставки
залишились лише руїни [2].
Обласний краєзнавчий музей розташований на території колишнього
єзуїтського монастиря - нинішнього історико-архітектурного комплексу
«Мури». У музеї переставлені унікальні предмети з скіфського і
сарматського періодів, велика нумізматичної збори, а також етнографічна
колекція: вироби гончарства, ткацтва і вишивки, народний живопис. Фонд
Вінницького обласного краєзнавчого музею налічує понад 200 тисяч
експонатів [2].
Історико-архітектурний комплекс Вінницькі мури складається з
оборонних і храмових споруд XVII століття. включає: єзуїтський монастир,
костел, колегіум і гуртожиток; домініканський монастир і костел;
навколишні їх фортечні мури. Для того, щоб уберегти споруди від нападів
татар та інших загарбників, навколо них було вирішено звести спеціальні
укріплення, які пізніше прозвали «мури». Від оборонних фортець практично
нічого не залишилося. Натомість колишній монастир зараз слугує
приміщення краєзнавчого музею. Старовинним архітектурним ансамблем
можна помилуватися, вийшовши на головну вінницьку вулицю –
Соборну [1].
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Палац княгині Марії Щербатової у Немирові – окраса невеличкого міста
Немирова на Вінниччині. Будівля зведена у стилі неокласицизму, збудована з
вапняку. Палац зберігся у первісному плануванні та з більшістю деталей
декору. Окраса палацу – парковий фасад, прикрашений чотириколонним
іонічним портиком з балюстрадою. Фасади обвивають широкі обгороджені
парапетом видові тераси. Парадні сходи прикрашають скульптури левів.
Палац був заснований княгинею Марією Щербатовою. Будівництво було
довірено чеському архітекторові з Праги Іржі Стібралу. З будівництвом
палацу пов’язані цікаві події. Його розпочинали і припиняли кілька раз, і все
це через ворожку, яка напророкувала княгині смерть по закінченню
будівництва замку. Так і сталось, коли головні роботи були уже завершені і
тривало внутрішнє оздоблення, княгиню Марію Щербатову разом з сином
Дмитром і донькою Олександрою та невісткою Оленою у січні 1920 року
розстріляв п'яний червоноармієць. Поруч з палацом є величезний
дендропарк, який займає площу 85 гектарів. Постановою від 18 грудня
2007 року «Про підсумки обласного конкурсу «Сім чудес Вінниччини»
Немирівській парк і палац княгині Щербатової визнано «Перлиною
Вінниччини» [2].
Садиба Чихачова – історічна пам’ятки архітектури, збереглася напрочуд
добре. Зовсім незвичайна для тодішньої Подільської губернії, вона з’явилася
у володіннях Миколи Матвійовича Чихачова, як подарунок для улюбленої
доньки Соні. Садиба Чихачова в Митках не стала винятком, – вона збудована
за індивідуальним проектом архітектора Леонова в змішаному готичному і
романському стилі, має неповторний асиметричний вигляд. Цей будинок
розрахований на огляд із чотирьох боків, має чотири фасади: два торцеві,
парковий і парадний. Усі вони мають свої балкони, сходи, або особливості
«ламаного» даху. Садибу власник зводив як дачний будинок для однієї з
дев’яти своїх дітей – Софії. За переказами, Соня постійно проживала у
Петербурзі і побувала в Митках тільки одного разу. Але на її честь начебто у
парку створили дендрологічну композицію, «написавши» деревами ім’я
молодої жінки. Після Першої світової війни, Жовтневого перевороту, а
згодом – і років революційної та національно-визвольної боротьби в Україні,
1926 року у садибі Чихачова улаштували школу. Будівля колишньої садиби, а
нині школи, і справді виглядає напрочуд добре. Частково –за рахунок якісних
будівельних матеріалів, а ще завдяки тому, що наприкінці радянської доби їй
пощастило з реставрацією [1].
Є багато проблем щодо збереження культурної спадщини Вінниччини.
Багато з них потребують ремонтів: до 70% потребують відповідного
відновлення, і до 10% – реставраційних робіт. Нещодавно, наприклад, така
ситуація сталася з мурами. На щастя, Вінницька облдержадміністрація і
міська рада зуміли вчасно виділити кошти і почати роботи з їх відновлення.
Сьогодні на Вінниччині є реєстр нематеріальної культурної спадщини
регіону. Заступниця начальника управління культури і мистецтв Вінницької
облдержадміністрації Валентина Троян розповіла, що до його складу
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увійшли сім елементів з різних районів і є сподівання, що у майбутньому всі
вони увійдуть до Національного реєстру, або навіть до ЮНЕСКО.
Найперший елемент, який ми сьогодні просуваємо – це бубнівська кераміка,
ще є подільське климарство, знаменита клембівська вишивка, подільська
витинанка, подільська писанка,
подільські обрядові хліби, бо таких
унікальних хлібів, які випікають у нас на Вінниччині, у світі більше немає.
Між іншим лише один з цих елементів НКС Вінниччини вже увійшов до
Національного реєстру, а саме – бубнівська кераміка. ЇЇ оригінальність
полягає у кольорах, адже лише у них використовують винятково чорний,
білий та зелений кольори, а розписується колючкою з акації [3].
Можем дійти висновку, що культурна спадщина Вінниччини досить
різноманітна, її варто популяризувати, використовувати у різних екскурсіях,
але головна проблема реставрації пам’яток залишається невирішеною. Тому
в першу чергу потрібно дбати про стан об’єктів культурної спадщини, їх
вигляд та збереженість.
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ ГОТЕЛІВ У МІСТІ ВІННИЦЯ
У місті Вінниця є багато різних розкішних готелів, близько шістдесяти
досить хороших готелів. Дослідивши ринок функціонуючих закладів
готельного господарства, можна виокремити топ-сім готелів Вінниці. У
таблиці 1 наведено рейтинг готелів.
Таблиця1 - Рейтинг топ-7 готелів Вінниці
Назва готелю
Смарт
Аристократ
Фенікс
Венеція
Франція
Прима
Оптима

Рейтинг
9.6
9.4
9.4
9.3
9.3
8.9
8.7
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На основі рейтингової таблиці варто охарактеризувати кожен із закладів.
В історичній частині міста Вінниця, всього в декількох хвилинах від центру
міста, розташувався сучасний готель "Франція". До послуг гостей
30 комфортабельних номерів категорії стандарт, напівлюкс, напівлюкс, люкс
і апартаменти, обладнаних усім незамінним для безтурботного відпочинку.
Для проведення семінарів і тренінгів ділові люди зможуть скористатися
послугами конференц залу, а також затишною кімнатою переговорів на
12 осіб. На другому поверсі готелю "Франція" розташований ресторан, в
якому кожного ранку гостям подається сніданок. До послуг гостей
бездротовий інтернет WI-FI на всій території готелю. Готель "Франція"
створений для людей, які воліють високий рівень сервісу. Затишні номери і
висококваліфікований персонал створить всі умови для відпочинку у місті
Вінниця.
У центрі міста Вінниця, недалеко від музею ім. Коцюбинського
розташувався затишний готель "Аристократ". Готель являє собою
триповерховий європейський комплекс, виконаний в класичному,
елегантному стилі. Номерний фонд готелю складають 20 номерів категорії
стандарт, покращений, напівлюкс, люкс. Для приємного відпочинку гостя,
кожен номер готелю створений в індивідуальному стилі. Всі номери готелю
"Аристократ" обладнані сучасною технікою і меблями, щоб створити всі
умови для безтурботного відпочинку. До послуг відпочиваючих ресторан, де
подають вишукані страви європейської, традиційної української кухні та
порадують бездоганним сервісом. Для найменших відвідувачів готель
працює дитячий клуб, з професійними нянями. Привітний персонал, а також
тепла атмосфера в номерах створить комфортні умови відпочинку в готелі
"Аристократ".
Всього в 8 км від центру міста Вінниці розташувалася ультрасучасна
вілла "Венеція", в якій панує атмосфера гостинності та комфорту. Вілла являє
собою велику доглянуту територію з ландшафтним дизайном, на якій
розташувався готельний корпус, а також місця для проведення дозвілля.
Номерний фонд готелю складається з кімнат таких категорій - Економ,
Стандарт, Бізнес. Кожен з номерів оснащений всім необхідним для
повноцінного перебування на відпочинку: ультрасучасними меблями, новою
технікою, а також наповнений теплом і затишком. На території вілли
"Венеція" знаходиться все для активного проведення відпочинку: більярдний
зал, спортивних людей чекає фітнес-зал, міні-поле для футболу, тенісний
корт. Скуштувати вишукані страви національної та європейської кухні
запропонують в ресторані, який розташований на території вілли. Вілла
"Венеція" - це ідеальне місце для тих, хто цінує високі умови преміум-класу.
Новий, сучасний готель "Оптима Вінниця" гідно зустрічає своїх
відпочиваючих гостей європейським рівнем сервісу і комфорту. Номерний
фонд готелю складається з 84 номерів різних цінових категорій - класик,
стандарт і суперіор. Кожен номер обладнаний сучасними меблями і технікою
для безтурботного відпочинку. Діловим гостям міста запропонують
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скористатися конференц-залами, які оснащені всім необхідним для
проведення нарад, презентацій або семінарів. У затишному ресторані готелю
постояльцям готелю "Оптіма Вінниця" сервірується сніданок по системі
шведський стіл. До послуг відпочиваючих на території готелю є бездротовий
інтернет. Готель створений для людей, які бажають високий рівень сервісу.
Комфортабельні номери та привітний персонал створять умови незабутнього
відпочинку у місті Вінниця.
Розкішний готель "Фенікс" розташувався в тихому та мальовничому
місці далеко від міського шуму. Номерний фонд готелю складається з
комфортних номерів таких цінових категорій - одномісний, стандарт дабл,
стандарт твін, люкс. Кожен номер оформлений у вишуканому стилі, а
розкішні і комфортні меблі допоможуть гостям створити умови домашнього
затишку. На території готелю "Фенікс" розташований ресторан, де для
відпочиваючих щоранку подається сніданок, де також гості зможуть вибрати
з різноманітного меню вишукані страви європейської кухні. Гостям, які
відвідали місто з діловою метою запропонують скористатися послугами
конференц-залу, який оснащений всім необхідним для повноцінного
проведення нарад або тренінгів. Спортивні люди зможуть підтримати свою
форму в спортивному залі. Привітний персонал наддасть свою допомогу у
всіх питаннях. Готель "Фенікс" завдяки своєму високому рівню комфорту і
сервісу вже встиг підкорити серця найвимогливіших гостей.
У самому серці міста Вінниця розташувався затишний і
комфортабельний апарт-готель "Смарт", де кожен куточок просочений
теплом і гостинністю. Номерний фонд готелю складається з кімнат таких
цінових категорій - стандарт і апартаменти. У кожному номері є все
необхідне для повноцінного перебування на відпочинку - ультрасучасна
меблі і техніка, а також затишна і гостинна атмосфера. Привітний і
доброзичливий персонал приділить свою увагу кожному гостю в будь-який
час. Для автомобіля гостей біля готелю передбачена парковка. Оцінять
відпочиваючі і зручне місце розташування готелю, оскільки поблизу
знаходяться кафе, ресторани, культурні пам'ятки, а також зручна транспортна
розв'язка. Апарт-готель "Смарт" - це гідний і комфортний рівень відпочинку,
який очікує всіх під час перебування в місті Вінниця.
Затишний міні-готель вілла "Прима", розташований в центральній
частині міста Вінниця біля парку ім. Горького. Номерний фонд вілли
складається з номерів таких цінових категорій - стандарт, напівлюкс, люкс.
Вілла "Прима" ідеально підходить для тих, хто не любить шуму міських
вулиць і цінує комфорт і гостинність. Інтер'єр міні-готелю виконаний в
класичному стилі, а оснащення номерів відповідає найвищим вимогам - у
кожному номері встановлені телевізор, міні-бар, піднос гостинності,
комфортні меблі і сучасна техніка. На всій території вілли "Прима"
безкоштовний WI-FI, для гостей, які приїхали на власних авто є паркінг під
відео спостереженням. Досвідчений і ввічливий персонал наддасть свою
допомогу у всіх питаннях. Розкішна вілла "Прима" забезпечить гостям
комфортні умови для незабутнього відпочинку в місті Вінниця.
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Отже, можемо дійти до висновку, що у затишному місті Вінниці
функціонують конкурентоспроможні заклади готельного господарства, які
мають різну категорію та орієнтовані на різний сегмент споживачів.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток ринкових відносин сприяє зростанню самостійності і власної
відповідальності підприємств в розробці й ухваленні управлінських рішень
для забезпечення ефективності використання своїх оборотних коштів (ОК),
розрахунків з дебіторами і кредиторами. Збільшення або зниження
дебіторської і кредитної заборгованості призводять до зміни фінансового
положення підприємства. Зважаючи на це, ефективність використання ОК
відіграє важливу роль для розвитку сучасних підприємств, оскільки без її
постійної оцінки неможливе утворення дієвого апарату управління
виробництвом і досягнення максимального прибутку від використання
грошових ресурсів.
Метою ефективного управління оборотним капіталом є мінімізація втрат
або максимізація отриманого від нього прибутку. Управління оборотними
активами розглядають як пошук компромісу між витратами, які
збільшуються (вимушені витрати), і витратами, які зменшуються (витрати
економії на масштабах виробництва) залежно від об'єму інвестування в
оборотні активи [1].
При гнучкій політиці підприємство зазнає великих вимушених втрат, які
загалом можна назвати втратами невикористаних можливостей. Жорстка
політика може спровокувати брак наявних коштів. Крім того, низькі
інвестиції в запаси і рестриктивна дебіторська політика можуть привести до
невдоволення клієнтів. При гнучкій політиці вимушені витрати є
найнижчими відносно витрат економії на масштабах виробництва при досить
значному оптимальному об'ємі поточних активів [1].
Слід зазначити, що ефективність формування і використання оборотних
коштів обумовлена певними особливостями управління їх основними
структурними елементами: запасами, дебіторською заборгованістю і
грошовими коштами. Управління всім операційним циклом є важливим для
ефективного управління оборотним капіталом [1].
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Період обороту кожного з елементів поточних пасивів відображає
тривалість періоду, упродовж якого організація має можливість
розпоряджатися цим джерелом фінансування. Чим більше кредитний цикл,
тим ефективніше підприємство використовує можливість фінансування
поточної діяльності за рахунок безпосередніх учасників операційного
процесу. Період часу між платою кредиторської заборгованості і отриманням
грошей за свій товар називається грошовим або чистим циклом (рис.1).

Рисунок 1 – Формула грошового (чистого) циклу
Такий розрив між припливами і відтоками засобу, не профінансований
іншими учасниками операційного циклу, викликає брак коштів або
необхідність позик. Тривалість грошового циклу і, відповідно, необхідна
сума коштів можуть регулюватися зміною періодів обороту запасів, оплати
дебіторської і кредиторської заборгованості. Між грошовим циклом і
прибутковістю капіталу існує безпосередній зв'язок. Одним з чинників, що
визначають рентабельність капіталу, є оборотність усіх активів. Чим коротше
грошовий цикл, тим менше підприємство фінансує запаси і дебіторську
заборгованість [2].
Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
може бути досягнуте шляхом формування організаційно-економічного
механізму оптимального управління, представленого на рис. 2.

Рисунок 2 – Формування організаційно-економічного механізму
оптимального управління оборотними коштами (ОК) підприємства [3]
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Отже, організаційні механізми оптимального управління оборотним
капіталом підприємства повинні включати:

раціональну структуру управління оборотним капіталом
(наявність підрозділів і служб підприємства);

гнучку організаційну взаємодію цих підрозділів і служб
підприємства (розподіл функцій управління);

чіткий розподіл оперативного управління елементами оборотного
капіталу між підрозділами і службами для підвищення ефективності їх
використання і контролю.
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ЕРГОНОМІКА ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО СВІТУ
Ергономіка – одна з досить молодих і перспективних наук, якій ще не
ви-повнилось і ста років, що, однак, не завадило їй посісти важливе місце у
формотворчій діяльності людини – від завдань зручного розміщення панелі
управління авто до розробки великих надсучасних архітектурних ансамблів і
космічних комплексів.
Метою даної роботи є дослідження ергономіки, та важливості її для
сучасних людей.
Термін «ергономіка» походить від грецьких слів «ergon» (праця) і
«nomos» (закон), тобто це наука про закони трудової діяльності. Зі шкільних
років ми пам’ятаємо палицю-копалку і гострі камені як перші знаряддя праці,
за допомогою яких стародавні люди боролися за своє право на життя. З тих
пір людство пройшло величезний шлях від використання примітивних і
простих знарядь праці до символів ХХ століття − космічних кораблів
[1, с. 12].
Ергономіка, насамперед, є прикладною наукою, а елементи
ергономічних методів і прийомів проектувальники часто використовують у
практичній діяльності інтуїтивно. Знання ж методології ергономічної науки,
її творча інтерпретація на практиці сприятимуть кращому розумінню завдань
середовищного проектування та втіленню їх у життя. Методи ергономіки
спрямовані на більшу індивідуалізацію вирішень для задоволення
різноманітних потреб і запитів людини [3, с. 7].
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Ергономіка вивчає діяльність людини в умовах сучасного виробництва з
метою оптимізації знарядь і процесу праці та забезпечення необхідних
зручностей для людини. Тобто створення таких умов, за яких забезпечується
висока продуктивність, стійка працездатність та зберігається здоров’я
працівника, також і сама комфортність у використанні .
Відчуття комфорту у людини в значній мірі залежить від взаємозв`язку
розмірів тіла з розмірами оточення – одягу, робочого місця, транспортного
засобу, предметів побуту та рекреації тощо. Для оптимізації технічного
проектування робочого місця та навколишнього середовища, з метою
забезпечення гармонії між людиною та довкіллям необхідно кількісно
визначити розміри і форму людського тіла. Досягання цієї мети забезпечують
відповідні стандарти, що містять антропометричні дані. Їх можна
використовувати у якості основи для вимірювання та порівняння розмірів
частин тіла різних груп населення [2, с. 19].
Предметом дослідження ергономіки є конкретна діяльність людини
(групи людей), що взаємодіє з технічними засобами, предметом діяльності і
середовищем в процесі досягнення мети діяльності або при професійній
підготовці до її виконання. Основною метою ергономіки є підвищення
ефективності та якості діяльності людини в система «людина–техніка–
середовище» при одночасній організації системи заходів, спрямованих на
забезпечення збереження здоров’я людини, безпеки його праці та створення
передумов для розвитку його особистості [1, с. 24].
Комфортність середовища (за визначенням архітекторів і дизайне-рів) –
властивість будь-якого середовища (інтер’єру приміщень, ландшафту)
збуджувати позитивні суб’єктивні відчуття і, водночас, породжувати
об’єктив-ний стан гармонійної рівноваги, задоволення та спокою людини.
Для комфортного перебування людей у приміщенні перепади
температури, вологості й інших параметрів мікроклімату цього приміщення
не повинні перевищувати 2–3°С. Найбільш комфортною вважається відносна
вологість повітря в кімнаті в межах 40–70%. Оптимальною температурою
повітря для життєдіяльності людини є 20°С (±2°С). Найбільш комфортною
температурою вважають 18–20°С узимку при температурі зовнішнього
повітря мінус 24°С і менше. На жаль, не завжди є можливість дотримуватись
комфортних умов існування окремої людини. Так, перебуваючи в
тренажерній залі, ми завжди можемо відійти від спортивного снаряда й
перепочити, а от, наприклад, водій-далекобійник або пілот літака не мають
такої змоги, бо змушені доставити вантаж і завершити рейс, попри втому чи
несприятливі зовнішні умови [3, с. 101].
Дослідження ергономіки зумовлюють дизайнерські проекти обладнання,
і створення відповідного просторового середовища.
Серед об’єктивних характеристик середовища існування можна
виділити:
- освітленість: рівень природного і штучного освітлення;
- мікроклімат: температура, відносна вологість і швидкість руху повітря;
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- атмосферний тиск: низький, високий;
- склад повітря: наявність шкідливих речовин (пил, газ, пар);
- механічні коливання: вібрація, шум, ультразвук;
- випромінювання: електромагнітне, інфрачервоне, ультрафіолетове,
іонізуюче;
- біологічні складники: мікроорганізми (бактерії, віруси, грибки й ін.),
макроорганізми (рослини, тварини) тощо.
Існують дві стратегії розуміння механізму сприйняття оточення. Перша
стратегія – коли утворення потоку інформації простежується знизу – вгору
(кодування сигналів рецепторами, кінцевими утвореннями нервових
волокон), перетворення їх відповідними нейронними механізмами та
передавання у вищі відділи мозку. Згідно з цим механізмом, асоціації, які
виникають, стають основ-ними мотиваційними принципами всього
психічного життя людини.
У кінці ХХ ст. особливу увагу дослідники й дизайнери почали приділяти
другій стратегії сприйняття – згори – вниз. У цій схемі основна роль
відводиться стратегії обробки інформації в напрямку «вниз» на основі
отриманої від органів чуттів інформації, коли треба виконати певну
конкретну дію залежно від того, що сприйнято, відтворено й трансформовано
в нову модель.
Системний підхід дає змогу виявити нетрадиційні способи досягнення
відповідності архітектурного середовища психологічним особливостям
споживачів. Для створення гармонійного штучного середовища для людини
архітекторові та дизайнерові потрібно знати її психологічний портрет.
Наприклад, в інтер’єрі людини з аналітичним типом мислення доцільно
використовувати велику кількість кольорів і відтінків. Колірна гама, приємна
людині із синтетичним мисленням, є значно біднішою, простішою. Для
людини з дисгармонійним мисленням треба проектувати коригувальне
середовище, яке сприяло б вирішенню її проблем, створенню певного
настрою, підштовхувало до бажаних дій [3, с. 102].
Отже, у сучасному світі людина все більше часу проводить у
приміщеннях, тому важливе місце у формотворчій діяльності людини займає
саме ергономіка. Вона забезпечує в умовах сучасного виробництва
оптимізацію знарядь і процесу праці та забезпечення необхідних зручностей
для людини. А саме через зручність праці залежить її швидкість, та якість.
Тому ергономіка займає, надважливу частину у житті людей.
Список використаних джерел:
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У конкурентній боротьбі лише ті підприємства харчової промисловості
зберігають і поліпшують своє становище на ринку, які послідовно ведуть
роботу з підтримання і вдосконалення якості продукції за важливими для
споживачів показниками. Таке вдосконалення позитивно впливає на попит, і
на доходи підприємств у коротко- і довгостроковому періодах. Важливо щоб
якісні характеристики продукції мали кількісний вимір і могли бути піддані
перевірці споживачем. Лише в такому разі виробник може оперативно
контролювати формування якості продукції, а споживач - своєчасно
пересвідчитись у відповідності її фактичних показників прийнятому
стандарту.
З огляду на сказане важливо забезпечити своєчасність, оперативність і
достовірність визначення показників якості продукції. Вирішенню цієї
проблеми значною мірою сприяє застосування досконалих методів такого
визначення, серед яких найпоширенішими нині є лабораторний
(вимірювальний),
соціологічний,
економіко-статистичний
та
органолептичний методи. [1, с. 39].
Лабораторний (вимірювальний) метод є найбільш точним і об’єктивним,
оскільки показники якості вимірюються технічними вимірювальними
засобами, що постійно вдосконалюються. За його допомогою досліджують
фізичні, хімічні, механічні і технологічні властивості продукції, наприклад,
процент жиру, білка, цукру в продукції, вміст у ній сухих речовин, нітратів і
нітритів, залишків пестицидів, вологість, кислотність, бактеріальна забрудненість тощо.
Соціологічний метод, де якість продукції визначається споживачами
шляхом їх усного опитування або спеціальним анкетуванням, організацією
різних виставок, конференцій, аукціонів тощо. Одержана інформація
узагальнюється, оцінюється з метою внесення необхідних змін у
технологічний процес у напрямі поліпшення тих показників якості, за якими
були висловлені претензії або побажання споживачів.
Економіко-статистичний метод ґрунтується на визначенні та аналізі
відхилень окремих показників якості продукції від встановлених стандартів
(базисних кондицій). Розрахований рівень якості використовується
керівниками підприємства для пошуку резервів його підвищення, оцінки
діяльності
внутрішньогосподарських
підрозділів,
матеріального
стимулювання працівників, встановлення санкцій або стимулів для
підприємства за зниження або підвищення якісних показників продукції.
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Органолептичний метод ґрунтується на використанні інформації, яку
отримують в результаті аналізу відчуттів, сприйнятих органами чуття - зору,
слуху, нюху, дотику і смаку. При цьому органи чуття людини виконують
роль приймачів і перетворювачів певної інформації.
Органолептичний метод застосовується при контролі якості сировини,
напівфабрикатів, готових продуктів на харчових підприємствах, в
торговельних підприємствах, при перевірці якості на всьому етапі
товаропросуванні; в процесі проведення експертизи якості з метою
ідентифікації, визначення споживчих властивостей товару, під час
сертифікації, для визначення безпечності продукції з метою видачі
гігієнічного сертифіката, сертифіката відповідності тощо.
Органолептика за допомогою сенсорних аналізаторів вивчає споживчі
властивості продовольчих товарів, а також харчових інгредієнтів і проміжних
форм продуктів
Для забезпечення конкурентоспроможності продукція повинна
відповідати вимогам замовника або запитам споживачів. Данні вимоги
включаються в технічні умови або стандарти. Проте самі по собі технічні
умови не є гарантією задоволення вимог споживача, оскільки в конструкції
виробу, технології або організаційній системі, що охоплює дослідження,
проектування, виробництво і реалізацію продукції (послуг), можуть
з’явитися невідповідності. Вірогідність того, що створена продукція
відповідатиме вимогам споживача, підвищується, якщо на фірмі діє
ефективна система забезпечення якості продукції або послуг [3, с. 6].
Великий внесок у розвиток органолептики внесли польські вчені
Д.Е. Тільгнер, Н.Б. Барілко-Пікелна, радянські дослідники Г.Л. Солнцева,
Р.В. Головня, Т.М. Сафронова та ін., Г.А. Вукс в Естонії, ряд зарубіжних
вчених (A. Kochan, P. Molnar, A. Szczesniak, С. Pompei, MR McDaniel) та ін
[2, с. 8].
В основі органолептичної оцінки харчових продуктів лежать методи:
порівняльної оцінки; бальної оцінки; послідовності; розведення.
Широке розповсюдження органолептичного аналізу потребує підготовки
відповідних спеціалістів. Споживчу оцінку продуктів може виконати будьхто, проте кваліфікована оцінка доступна тільки добре навченому і
тренованому спеціалісту. Підготовка таких спеціалістів є процесом тривалим,
який потребує постійного розвитку сенсорних здібностей [2, с. 5].
Для оцінки якості харчові продукти користуються терміном
«органолептична властивість», маючи на увазі визначення якості, що
сприймається органами чуття. Висока органолептична властивість продукту
свідчить про те, що він має привабливий вигляд, приємний аромат і
виражений смак. Органолептичну оцінку здійснюють шляхом дегустації –
випробування. При визначенні якості певного вибору органолептичним
методом ураховують й оцінюють умовно один або кілька якісних показників.
Крім зазначеного в органолептиці використовують також інші терміни
[3, с. 39].
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Органолептична оцінка – оцінка відповідної реакції органів чуттів
людини на властивості харчового продукту як досліджуваного об’єкта, яка
визначається за допомогою словесних описів, а кількісна, що характеризує
інтенсивність відчуття, у числах (шкалах) або графічно.
Існуюча думка про суб’єктивність і не відтворюваність органолептичних
оцінок викликана, головним чином, тим, що не враховуються індивідуальні
особливості дегустаторів, не ведеться їх спеціальна підготовка і навчання
прийомам сенсорного аналізу, не виконуються основні правила і умови
науково обґрунтованих органолептичних методів, зокрема, не проводиться
випробування сенсорних здібностей дегустаторів, не виконуються вимоги,
що пред'являються до приміщення, в якому проводяться сенсорні
випробування, не приділяється належної уваги вибору методу оцінки.
Остання обставина – одне з найбільш важливих в отриманні надійних і
порівнянних результатів [3, с. 7].
Отже, чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й
екологічної безпеки населення України може бути тільки якісна продукція.
Вітчизняні виробники харчової промисловості
мають більше уваги
приділяти оцінці рівня якості продукції, що випускається. Для підвищення
ефективності діяльності підприємства важливо використовувати результати
оцінки рівня якості продукції при прийнятті управлінських рішень.
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За останні роки в індустрії гостинності виразно намітилася тенденція до
іміджевої частини. Сьогодні в позиціонуванні готелю на перший план
висуваються вже не такі суто матеріальні чинники як ціна або інтер'єр
номерів, а міжособистісні характеристики – рівень сервісу, індивідуальний
підхід до клієнта, максимальний комфорт і зручність гостя. Сучасна світова
тенденція – прискорення процесу роботи з гостями: бронювання, швидший
заїзд, реєстрація та від'їзд.
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Велика роль у наданні цих послуг належить системам автоматизації
діяльності готелів. Застосування інформаційних технологій дозволяє зробити
основні процеси життєдіяльності готелю максимально ефективними за
досить короткий час, а також автоматизувати не лише всі етапи роботи з
гостем, а й більшість сфер господарської діяльності готелю. Ці системи
стають одним з визначальних факторів репутації готелю. І хоча ціна таких
систем висока, більшість готелів на Заході (особливо мережевих) періодично
встановлюють нову систему управління. Це викликано темпами зростання
конкурентної боротьби і технологічного прогресу – якщо раніше готелі
змінювали технічне оснащення в середньому кожні 7-9 років, то сьогодні –
кожні 3-5 років, і тенденція скорочення цього терміну зберігається [1].
АСУ для готельних комплексів є комплексом інтегрованих підсистем,
що створюють ефективне середовище взаємодії співробітників, клієнтів і
ділових партнерів – туристичних агентств, корпоративних клієнтів і
туроператорів. Основними вимогами готелів до систем автоматизації є:
- потужні функціональні можливості управління тарифною політикою,
номерним фондом і обслуговуванням гостей;
- використання всіх існуючих каналів продажів готельних послуг
(Інтернет, GDS (Global Distribution System), call-центри);
- широкі можливості фінансового контролю та аудиту;
- управління центрами прибутку (номерний фонд, ресторани, бари,
фітнес, пральня, бізнес центр);
- організація проведення заходів (конгресів, банкетів, конференцій);
- наявність інтерфейсів із системами автоматичної авторизації
кредитних карток;
- наявність інтерфейсів з периферійними системами (інтерактивне ТБ,
телефонія, замки, мінібари, управління енергетикою);
- можливість реалізації програм постійних гостей і участі в бонусних
програмах авіакомпаній;
- розрахунок належних турагентствам комісійних платежів;
- можливість здійснювати групове бронювання з гнучкою системою
індивідуальних розрахунків з гостями;
- надійність і відмовостійкість;
- супровід та цілодобова підтримка;
- постійний розвиток систем відповідно до вимог ринку [2].
Всі перераховані задачі вирішуються засобами автоматизованих систем.
Вибір системи залежить від багатьох параметрів готелю: розміру номерного
фонду, наявності додаткових послуг (зв'язок, платні телеканали, електронні
ключі, спа), місцезнаходження, контингенту гостей тощо.
На сьогоднішній день більшість вітчизняних готелів впроваджують
системи автоматизації, які відповідають сучасним вимогам. Функціональна
частина різних систем схожа, відмінності лише в підході до вирішення
однакових завдань. При цьому особлива цінність АСУ полягає в інтеграції
засобів автоматизації в глобальні системи бронювання (GDS) [3].
До них належать чотири основні світові системи бронювання: Amadeus,
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Galileo, Sabre та Worldspan. Разом ці системи нараховують приблизно 500 000
терміналів, встановлених в готелях по всьому світу, що складає близько 90%
ринку: не випадково їх називають "золотою четвіркою" [4]. В Україні
найпоширенішою з цих систем є Amadeus. На сьогоднішній день найбільш
поширеними автоматизованими готельними системами, що застосовуються в
світовій практиці, є:
- система управління готелем (PMS - Property Management System);
- система управління рестораном (Point Of Sales);
- система управління заходами (Sales & Catering);
- система телефонного сервісу (Telephone Management System);
- система електронних ключів (Key System);
- система електронних мінібарів (Mini bar System);
- система інтерактивного телебачення (Video Services System);
- система енергозбереження (Energy Management System);
- система обробки кредитних карт (Credit Card Authorization System);
- система складського обліку та калькуляції (Food & Beverage),
- система фінансово бухгалтерського обліку (Accounting System);
- система центрального бронювання (Central Reservation System)
- система Інтернет бронювання (Web Reservation System)
- система кадрового обліку (Human Resource System);
- система безпеки (Security System) [5].
Кожен власник готелю мріє про те, щоб мінімізувати втрати прибутків
на всіх етапах, ефективно контролювати роботу персоналу, підвищувати
якість обслуговування, передбачаючи бажання своїх гостей, і одночасно мати
захист від недобросовісних клієнтів. Добитися цього дозволяє комплексна
автоматизована система управління, це об'єднує в єдиний цикл обліку всі
життєво важливі елементи готельного бізнесу.
Для готелів питання комплексної автоматизації процесів бронювання
місць розрахунків з гостями агентами і туроператорами, проблеми безпеки
об'єкту та господарської діяльності стають все більш актуальними.
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КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ГОТЕЛЮ
Культура поведінки має бути важливим елементом персоналу в
кожному готелі, адже саме ця складова надає розуміння поставлених задач
закладу, де вони працюють. Кожен працівник готелю є носієм культури
поведінки і саме він розкриває її сутність та демонструє при роботі з гостем.
Високий рівень культури обслуговування визначається саме через
персонал, який чітко знає як потрібно діяти в різних складних ситуаціях, які
часто виникають при роботі [1]. Працівники мають знати що від них
очікують їхні клієнти.
Сутність поведінки в першу чергу показує внутрішню та зовнішню
культуру людини. Ці дві важливих сторони мають велике значення для того,
щоб бути завжди тактовним з гостями закладу та мати повагу до кожного
відвідувача.
Важливо завжди правильно і головне грамотно та чітко висловлювати
свою думку. За своєю мовою та тоном розмови потрібно завжди ретельно
стежити. Якщо вміти правильно вислухати свого співрозмовника і виявити
щирі співчуття до нього – це лише підвищує рейтинг готелю, а від рейтингу
залежить насамперед кількість гостей, які відвідають готель та його прибуток
[2].
Культура поведінки показує нам що насамперед з гостем не потрібно
доводити хто краще, або сперечатись, тому що він завжди правий.
Працівники якісного готелю з високим рівнем культури обслуговування
повинні бути завжди готові до нових шляхів вдосконалення свого рівня
поведінки. Ось ця важлива система переконань цінностей, які підтримуються
саме підприємством готельного господарства – це і є культура поведінки, яка
надається гостю.
Усі відомі готельні ланцюги славляться своїми високими стандартами
обслуговування, адже їх персонал володіє всіма професійними навичками.
Проте не забуваємо, що не завжди працівники приходять на підприємство з
набутими бездоганними якостями, котрі б дозволяли їм вільно спілкуватися з
гостями та допомагати їм у вирішенні всіх важливих питань [3].
В будь-якому випадку персонал проходить певну підготовку на
підприємстві. Система навчання нового персоналу та підтримки достатнього
рівня професійних навиків решти працівників має бути побудована досить
ретельно у кожному готелі
Власники готельного підприємства повинні розуміти, що їхня якість та
культура поведінки в організаціях готельного підприємства залежить від
майстерності та свідомості, підготовки фахівця. Саме поведінка
персоналу, та рівень професійної культури має великий вплив на отримання
прибутку підприємства сфери гостинності [4].
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В основу професійної етики працівників готелю мають покладатися
насамперед професійні знання, уміння і навички, моральні норми і принципи,
а також основні аспекти професійної, соціальної (у тому числі моральної,
педагогічної, політичної, дипломатичної, внутрішньої, емоційної) культури
та службовий етикет.
У професійному етикеті досить важливим є відповідність манер,
зовнішнього вигляду, мови, жестів, одягу характерові тієї соціальної ролі, у
якій виступає та чи інша людина. Якщо працівники порушують свою
професійну етику, переступають моральність, забувають про свої професійні
норми,
то це
приводить
до створення
негативного
іміджу готельного підприємства.
Професійна культура працівників сфери гостинності, включає здібності
до постійного навчання і самоосвіти. Працівник, який прагне до
вдосконалення своїх здібностей та вмінь, в подальшому сприятиме розвитку і
створенню позитивного іміджу готельного підприємства [5].
Професійна культура працівників гостинності взаємопов'язана з усіма
компонентами особистісної культури, у першу чергу з моральною, правовою,
розумовою, естетичною, екологічною. На її становлення і прояв впливає весь
комплекс соціальних, економічних чинників.
Звертаючи увагу на взаємозв'язок професійної культури з іншими
компонентами культури особистості, Л. Коган у книзі «Людина та її доля»
уводить поняття «професійна зрілість», яка, звичайно, неможлива без
глибоких знань, умінь, досвіду в певній професійній діяльності.
Професійна культура працівника сфери послуг включає такі норми
(правила) поведінки, які повинні забезпечувати постійно зростаючу культуру
обслуговування, ефективність і високу якість роботи закладу. Професійна
етика цієї поведінки має на меті формування у працівника сфери
обслуговування почуття професійного обов’язку та честі, вироблення
навичок культури спілкування як з відвідувачами, так і зі своїми колегами.
Вона слугує працівникові чудовим орієнтиром на наявні еталони
моральності. Обов’язковими якостями працівника є насамперед привітність,
тактовність, ввічливість. Поведінка працівників сфери обслуговування
містить чіткі моральні вимоги до їхньої поведінки. Людина, яка працює саме
у контактній зоні, зобов’язана володіти своїм настроєм, ніяк не піддаватися
роздратуванню.
Вимоги щодо працівників сфери обслуговування визначаються в
спеціальному документі (кодексі або стандарті) закладу. Основні положення
його, як правило, такі:
– кожен споживач послуги повинен відчути, що в закладі йому раді;
– кожен відвідувач – потенційний гість;
– привітний погляд, добра усмішка в поєднанні з діловою поведінкою
створюють дружній контакт зі споживачем і полегшують його
обслуговування;
– ввічливість – найбільш надійний засіб у спілкуванні з людьми різного
віку, характеру та темпераменту;
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– уважність працівника контактної зони – одна з основних умов високої
культури обслуговування [6].
Неуважність – найбільший недолік у взаєминах зі споживачем; ніщо так
не травмує психічно, не пригнічує споживача, як байдужість, зневажливе
ставлення до нього; слід володіти собою, проявляти витримку та терпіння,
берегти себе, не дозволяти собі надмірно дратуватися; відповідати на
грубість гостя витримкою та ввічливістю; ніколи не залишати без уваги
претензії та заперечення гостей; щире та своєчасне вибачення.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ НАСТРОЮ ГОСТИННОСТІ КОЛЬОРІВ
Художники та дизайнери інтер’єрів давно вважають, що колір може
суттєво вплинути на настрій, почуття та емоції. "Кольори, як і риси, слідують
за змінами емоцій", - одного разу зауважив художник Пабло Пікассо. Колір є
потужним інструментом спілкування і може бути використаний для
сигналізації дії, впливу на настрій і навіть впливу на фізіологічні реакції.
У 1666 році англійський учений сер Ісаак Ньютон виявив, що коли чисто
біле світло проходить крізь призму, воно розділяється на всі видимі кольори.
Ньютон також виявив, що кожен колір складається з однієї довжини хвилі і
не може бути розділений далі на інші кольори.
"Враховуючи поширеність кольорів, можна очікувати, що кольорова
психологія буде добре розвиненою сферою", - відзначають дослідники
Ендрю Елліот та Маркус Майєр. "Як не дивно, на сьогоднішній день
проведено мало теоретичної чи емпіричної роботи щодо впливу кольору на
психологічне функціонування [1].
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Дослідження також показали, що певні кольори можуть впливати на
продуктивність. Ніхто не любить бачити оціночний тест, покритий червоною
фарбою, але одне дослідження показало, що бачення червоного кольору
перед складанням іспиту насправді шкодить результатам тесту.
Кольорова психологія припускає, що різні відтінки можуть мати
широкий спектр ефектів, від підвищення настрою до виникнення тривоги [1].
Білий: може відчувати себе свіжим та чистим. Він приносить спокій і
гарне самопочуття, пом'якшує емоції, служить хорошими ліками від стресу, дає
відчуття свободи. Колір часто використовують, щоб викликати відчуття
молодості та сучасності.
Чорний: "потужний" колір, що може бути причиною того, чому чорний
колір є найпопулярнішим кольором для автомобілів класу люкс. Люди часто
описують колір як сексуальний, потужний, таємничий і навіть зловісний. У
психології цей колір означає депресію, придушення, порожнечу, обмеження,
руйнівність, стриманість.
Срібло: це третій за популярністю колір, і пов’язаний з відчуттям
інновацій та сучасності. Колір часто пов’язують із новими, сучасними та
передовими речами.
Червоний: сміливий, що привертає увагу, тому ,можливо, ви хочете
спроектувати образ сили, дії та впевненості. Активізує і збуджує, покращує і
підвищує імунні процеси.
Синій: вважається другим кольором із холодного спектру, люди часто
описують синій як колір стійкості та безпеки, надійність та довіру, стимулює
творчість, віру і вірність. Синій пов’язаний з самоаналізом і
саморозвиненням.
Помаранчевий: він асоціюється з сонцем вогнем і радісттю, допомагає
людину відчути себе більше розкутою, настроює на оптимізм, активність,
відкритість в спілкуванні.
Жовтий: трактується як колір просвітлення та осяяння, світлий, ясний.
Він свідчить про вроджену інтелегентність і високий інтелект. Також
пов’язаний з розумовою активністю.
Сірий: в більшості випадків його символіка негативна, тон позначає
депресію, нудьгу, похмурість, злість. Сприяє концентрації уваги і чіткості
думок. Допомагає людині побачити власні помилки [2].
Як для прикладу, передачі кольором настрою, є готель «Франція» у
Вінниці. Сама будівля має досить розкішний як інтер’єр так і екстер’єр. Вона
пофарбована кремовими фарбами, що відразу дарує відчуття комфорту та
розслабленості. Цей колір спонукає людину до роздумів або розмови. Його
внутрішнє тепло надає приміщенню затишного характеру, сприятливо
впливаючи як на роботу, так і на відпочинок. Або готель «Papouis Protaras
Hotel» що знаходиться у Пірті, Протарас. Його ексклюзивною візиткою є
яскраво блакитний колір, який навіює чисту невинність, повітряну легкість.
Небесні відтінки використовуються в діловій обстановці, так як вони
налаштовують на робочий лад. Не випадково цей готель називають
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санаторієм, так як навіть голубий колір допомагає лікувати органи дихання
та нервової системи. Також регулює роботу щитовидної залози і може
зарадити при хворобах, пов'язаних з порушенням обміну речовин.
У блакитних готелях люди відчувають себе невимушено і легко спілкуються
один з одним.
Саме тому, до підбору будь якого предмету, місця відпочинку чи навіть
частини одягу потрібно підходити з великою обережністю, так як вибраний
вами колір буде завжди задавати вам настрою. Кожен колір, має емоційні
наслідки. Потрібно ретельно підбирати кольори, щоб покращити конкретні
елементи логотипу чи чогось іншого та додати нюансів до повідомлення,
щоб тонко передати усю красу [3].
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Гoтельнi пiдприємства стикаються з прoблемами пiдвищення
ефективнoстi управлiння, прибуткoвoстi бiзнесу та кoнкурентoспрoмoжнoстi
данoгo виду пoслуг на нацioнальнoму та мiжнарoднoму ринках. Станoвлення
i рoзвитoк ринкoвих вiднoсин загoстрює кoнкуренцiюв сферi гoтельнoгo
бiзнесу,щo викликаєбезлiч явищ i прoцесiв, пoв'язаних з oбслугoвуванням
спoживачiв. При цьoму малoвивченими залишаються питання якoстi та
кoнкурентoспрoмoжнoстi пoслуг, щo надаються, результативнoстi дiяльнoстi
пiдприємств гoтельнoгo гoспoдарства, успiх вирiшення яких залежить вiд
ефективнoстi управлiння пiдприємствами данoгo виду бiзнесу.
Гoтельне гoспoдарствo - це складна система, яка oб'єднує у сoбi велику
кiлькiсть пiдрoздiлiв, вiд кoжнoгo з яких залежить, чи буде гoтель
функцioнувати успiшнo та прибуткoвo. Кoжен пiдрoздiл - вiд найменшoгo дo
найбiльшoгo - має свoї завдання, вiд викoнання яких залежить рoбoта гoтелю
в цiлoму. Серед таких пiдрoздiлiв oдне з чiльних мiсць пoсiдає служба
oбслугoвування.
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Питаннями якoстi гoтельних пoслуг i oбслугoвування клiєнтiв займались
українськi та iнoземнi автoри, серед яких: В. Азарoв, С.I. Байлик, Ю.Ф.
Васкoв, Л. Iванoва, В. Линчук, А.М. Умнoв, В.К. Федoрченкo, Т. Тулiба.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв
oрганiзацiї служби oбслугoвування в трьoх зiркoвих гoтелях.
В oрганiзацiйнiй функцioнальнiй структурi гoтельних пiдприємств
служба oбслугoвування нoмерiв пoряд з службoю прийoму i рoзмiщення,
брoнювання, oбслугoвування гoстей у примiщеннях вестибульнoї групи є
oдним з найгoлoвнiших пiдрoздiлiв. Чистoта i пoрядoк, згiднo oчiкувань
клiєнта, є найгoлoвнiшoю oзнакoю кoмфoрту гoтельних пiдприємств.
Гoлoвна функцiя служби стoсується надання пoслуг у нoмерах, забезпечення
неoбхiднoгo санiтарнo-гiгiєнiчнoгo стану i кoмфoрту нoмерiв, примiщень
загальнoгo кoристування (вестибюль, хoл, кoридoр, схoдoва, лiфтoва зoни та
iн), кoнтрoль за станoм oбладнання нoмерiв, пoстiльнoю бiлизнoю, фoрменим
oдягoм працiвникiв гoтелю. За кiлькiстю працiвникiв у гoтелi служба
oбслугoвування нoмерiв найбiльш чисельна - oхoплює дo 50 % всьoгo
oбслугoвуючoгo персoналу. Персoнал служби oбслугoвування нoмерiв - oдин
з oснoвних у фoрмуваннi дoхoдiв гoтелю [1].
Технoлoгiя oбслугoвування у трьoх зiркoвих гoтелях - це важливий
фактoр, щo зумoвлює вплив на якiсть прoцесу oбслугoвування, на фiнансoвoекoнoмiчну ефективнiсть функцioнування, прoцес управлiння гoтельним
пiдприємствoм. Oрганiзацiя технoлoгiчнoгo прoцесу oбслугoвування у
гoтелях є стандартнoю щoдo цьoгo типу пiдприємств, вoднoчас у кoжнoму
пiдприємствi згiднo рoзмiрiв, структури oрганiзацiї, категoрiї, типу
(oрiєнтацiя на ринкoвий сегмент) технoлoгiчний прoцес характеризується
певнoю iдентичнiстю.
Технoлoгiя oбслугoвування клiєнтiв у трьoх зiркoвих гoтелях
характеризується циклiчнiстю - пoслiдoвним пoвтoренням прoцесу
oбслугoвування гoстя вiд часу йoгo прибуття у гoтель дo oстатoчнoгo вiд'їзду
з гoтелю.
Технoлoгiчний цикл oбслугoвування клiєнта - це унiфiкoваний
стандартний oбсяг пoслуг з певнoю пoслiдoвнiстю надання, яким має намiр
скoристатись клiєнт i якi прoпoнує засiб рoзмiщення пiд час перебування
клiєнта у гoтелi. Перелiк пoслуг, їхня якiсть, у технoлoгiчнoму циклi мoжуть
бути дoвoлi варiативними, прoте гoлoвнi етапи, пoслiдoвнiсть надання
гoлoвних пoслуг на кoжнoму етапi завжди забезпечується у певнiй
пoслiдoвнoстi [2, с. 87].
Технoлoгiчний алгoритм гoстьoвoгo циклу умoвнo пoдiляється на
чoтири етапи:
1. Дo прибуття у гoтель - брoнювання (Reservation);
2. Прибуття клiєнта у гoтель (Arrival), реєстрацiя (Check in Procedure) i
рoзмiщення клiєнта (Accommodation);
3. Прoживання (Staying) i oбслугoвування гoстя у гoтелi;
4. Виїзд (Departure), oстатoчна oплата гoстем пoслуг гoтелю.
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Перша фаза гoстьoвoгo циклу пoчинається з мoменту першoгo
спiлкування пoтенцiйнoгo клiєнта з персoналoм гoтелю задoвгo дo прибуття
гoстя у засiб рoзмiщення. Спiлкування здiйснюється через телекoмунiкацiйнi
засoби i пoв'язується з мoжливiстю пoпередньoгo замoвлення (брoнювання)
пoслуг гoтелю.
Для ефективнoгo викoнання вирoбничих oбoв'язкiв персoналoм,
утримання у належнoму станi значнoї за рoзмiрами плoщi гoтельних
пiдприємств, персoнал пoвинен бути вiдпoвiдальним, кoмунiкабельним,
пунктуальним у стoсунках з клiєнтами неoбхiднo прoявляти ввiчливiсть,
викoнувати згiднo прoфесiйних oбoв'язкiв їхнi пoбажання, бажанo у час
вiдсутнoстi клiєнта у нoмерi.
У рoбoтi служби oбслугoвування нoмерiв гoстиннiсть засoбу рoзмiщення
пoвинна пiдкреслюватись не менше iнших кoнтактних служб. Гiсть у гoтелi
найбiльше перебуває у нoмерi. Пoкидаючи свiй дiм вiн намагається oтримати
умoви прoживання не гiршi дoмашнiх, забути прoблеми i oтримати насoлoду
вiд нoвих вражень. Тoму у рoбoтi персoналу служби неoбхiднo виявляти
пoвагу, майстернiсть в oбслугoвуваннi. Oбслугoвуючий персoнал завжди
пoвинен з усмiшкoю зустрiчати гoстей, пiдтримувати рoзмoву (за бажанням
гoстя), дати вiдчути гoтoвнiсть дoпoмoгти. У фiнансoвoму планi цi пoслуги
не мають цiни, прoте такi дрiбницi сприяють зрoстанню автoритету закладу
[3, с. 54].
Суттєву рoль у функцioнуваннi служби oбслугoвування нoмернoгo
фoнду вiдiграють мoральнi якoстi персoналу - чеснiсть, не звабливiсть дo
чужих речей. Клiєнти дoвiряють персoналу i персoнал пoвинен
виправдoвувати цю дoвiру. Пoстiйний кoнтакт з oсoбистими речами гoстей, в
тoму числi з кoштoвними речами, не пoвинен ввoдити у спoкусу дo
злoвживань. У єврoпейських гoтелях функцioнують бюрo абo стiл знахiдoк у
якi персoнал передає всi залишенi гoстями речi.
Служба oбслугoвування нoмерiв не здiйснює прoдажу нoмерiв,
закупiвлю oбладнання, прoте несе вiдпoвiдальнiсть за пoпoвнення i
oнoвлення iнвентаря, oбладнання у нoмерах та нежитлoвiй частинi гoтелю.
В oбoв'язки цiєї служби вхoдить планування свoїх витрат, якi пoвиннi
узгoджуватись iз загальними витратами i представлятись oкремим
бюджетним планoм вiддiлу планування.
Таким чинoм, служба oбслугoвування є найважливiшoю в гoтелi,
oскiльки персoнал саме цiєї служби працює у пoстiйнoму кoнтактi з гoстями i
викoнує всi функцiї, пoв'язанi з їхнiм безпoсереднiм oбслугoвуванням.
Прoцес oбслугoвування є нi чим iншим, нiж системoю захoдiв,
направлених на забезпечення висoкoгo рiвня кoмфoрту та задoвoлення
рiзнoманiтних пoбутoвих пoтреб та культурних запитiв гoстя. Oснoвнoю
oсoбливiстю є те, щo центральним елементoм будь яких цiлей чи рiшень в
гoтельнoму пiдприємствi має бути клiєнт. Сам прoцес oбслугoвування та
oбслугoвуючий персoнал iснують для тoгo, щoб в пoвнiй мiрi забезпечувати
висoкoякiсний сервiс.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
В наш час ринкових відносин, а разом з тим і високої конкурентної
боротьби у готельному бізнесі жорстку боротьбу витримують лише ті готелі,
які можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне обслуговування, а це
неможливо без професійно підготовленого персоналу. Управління
персоналом – це складова частина менеджменту, оскільки всі цілі організації
досягаються за допомогою людей. Персонал – це рушійна сила при
вирішенні проблем, пов’язаних з конкурентоспроможністю, економічним
зростанням та ефективністю праці будь-якого підприємства. Підготовка
компетентного персоналу, здатного продуктивно працювати, віддаватися
своїй праці, – це головне завдання готелю, який іде в ногу з часом.
Задоволений персонал – це запорука продуктивної роботи будь-якого
підприємства, а особливо це стосується підприємств готельного
господарства, тому проблеми управління персоналом гостро стоять у наш
час. Менеджер повинен розуміти, що на нього працюють люди, які мають
різні здібності, характери та звички, тому він має ставитися до своїх
працівників як до особистостей. У нас ще багато керівників, які цього не
розуміють, і тим самим вони не дають працівникам розкрити свій потенціал.
Як би не намагалося готельне підприємство за усіма показниками
відповідати світовим стандартам, яку б воно не мало матеріально-технічну
базу треба пам’ятати, що за всім цим стоїть людина зі своїми потребами,
бажаннями, вмінням, досвідом якісно працювати. Саме гостинність,
працелюбність, компетентність персоналу готелю лежить в основі
високоякісного обслуговування його мешканців, від якого значною мірою
залежить якість результатів праці. Завдання кожного працівника, спеціаліста,
керівника готельного підприємства – в повному обсязі оволодіти
майстерністю своєї професії, постійно розширювати науково-технічний
кругозір та вміло використовувати свої знання та навички в практичній
діяльності, досягаючи високої ефективності своєї праці.
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В цілому, управління персоналом – це система взаємозалежних,
організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для
нормального функціонування, розвитку й ефективного використання
потенціалу робочої сили на рівні організації [3, c.362].
Управління персоналом здійснюється за допомогою науково
розроблених методів. В теорії і практиці управління застосовують три групи
методів: адміністративні, економічні і соціально-психологічні.
Адміністративні методи ґрунтуються на владі, дисципліні та покаранні,
відомі в історії як «метод батога». Вони спираються на адміністративну
підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої ієрархії управління.
Адміністративні методи орієнтуються на такі мотиви поведінки, як
усвідомлена необхідність трудової дисципліни, почуття обов'язку, бажання
людини працювати в певній організації, культура трудової діяльності. Вони
досить різноманітні і діють через такі механізми:
- правові норми й акти – державні Закони, укази, положення, стандарти,
інструкції, затверджені державними органами і є обов'язковими для
виконання;
- інструкції, організаційні схеми, нормування;
- накази, розпорядження, які використовуються в процесі оперативного
управління.
Головні функції адміністративних методів – це забезпечення стабільного
юридичного середовища для діяльності організації, захисту конкретного
середовища, гарантування прав і свобод.
Економічні методи базуються на використанні економічних стимулів і
відомі як «метод пряника». За їх допомогою здійснюється матеріальне
стимулювання колективу, окремих працівників. В умовах підприємств це –
економічні нормативи діяльності, система матеріального заохочення, участь
у прибутках і капіталі, премії тощо.
Соціально-психологічні методи засновані на використанні моральних
стимулів до праці і впливають на персонал за допомогою психологічних
механізмів з метою переведення адміністративного завдання в усвідомлений
обов'язок, внутрішню потребу людини. Цього можна досягти через:
- формування колективу, створення нормального психологічного
клімату й творчої атмосфери;
- особистий приклад;
- задоволення культурних і духовних потреб працівників;
- встановлення соціальних норм поведінки і соціального стимулювання
розвитку колективу;
- встановлення моральних санкцій і заохочення;
- соціальний захист [2, c.61-63].
У сучасній концепції управління персоналом на перший план почали
виходити соціально-психологічні методи. Застосування цих методів
менеджменту передбачає переглянути роль людини на сучасному етапі
науково-технічного розвитку, коли вона з механічного виконавця роботи
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перетворюється у важливий фактор діяльності підприємства, його капітал, а
витрати на оплату праці, створення сприятливих умов діяльності, підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників – як особливий вид
інвестицій.
До основних принципів сучасного управління персоналом в готельному
підприємстві можна віднести такі:
- орієнтація на вимоги законодавства про працю;
- врахування поточних і перспективних потреб готельного підприємства
в персоналі, виходячи з його сучасного стану та стратегії розвитку,
кон‘юнктури на ринках праці та готельних послуг, тенденцій руху трудових
ресурсів;
- забезпечення умов для стабілізації кадрового складу та мінімізації
плинності кадрів;
- притягнення до співробітництва всіх зацікавлених сторін, у тому числі
профспілок, з питань формування та реалізації кадрової політики в загальній
стратегії управління якістю на підприємстві готельного господарства;
- максимальне піклування про кожного співробітника готелю, створення
умов для розвитку його творчих здібностей, забезпечення поваги до його
прав, свободи, думок.
Отже, саме за умови впровадження та реалізації положень концепції
управління персоналом є найбільш ефективне використання здібностей
співробітників відповідно до цілей підприємства й суспільства [1, c.33].
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Консервна промисловість — одна з найстаріших галузей харчової
промисловості, яка дозволяє забезпечити довготривале зберігання продуктів
харчування без будь-якого псування. Виникла консервна справа наприкінці
ХVIII— на початку ХІХ ст. на потребу революції, щоб забезпечити
повноцінний раціон для військових. З тих пір підприємства даної галузі
пройшли довгий шлях — було удосконалено тару для пакування
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виготовленої продукції, технології консервування, розширено асортимент
продукції тощо. І хоча в суспільстві нині спостерігається неоднозначне
ставлення до консервованої продукції, проте сьогодення підтверджує
необхідність існування підприємств даної галузі [1, ст.25].
Переробка овочів, плодів у місцях виробництва – найважливіший шлях
збереження харчових ресурсів. Сучасні науковці говорять про важливу роль
переробки в підвищенні економічної ефективності виробничої діяльності
господарств в результаті більш повної і раціональної реалізації цінної
продукції. Серед натуральних овочевих консервів зелений горошок займає
провідне місце[2, ст. 147].
Консервований горошок використовують практично всі національні
кухні. Висока біологічна цінність його доповнюється високими смаковими
властивостями. Ступінь зрілості зерна горошку є найбільш важливим
показником, який характеризує його харчову цінність і смакові властивості.
Технології, за якими зелений горошок переробляють у консервований
продукт, повинні в найбільшій мірі зберігати речовини, які визначають його
харчову цінність. В процесі технологічної переробки свіжого зеленого
горошку мають місце значні втрати розчинних речовин –цукрів, амінокислот,
вітамінів, які складають біля 30 % від їх вмісту у свіжому зерні.
Серед натуральних овочевих консервів зелений горошок займає
провідне місце. Консервований горошок використовують практично всі
національні кухні. Висока біологічна цінність його доповнюється високими
смаковими властивостями. Ступінь зрілості зерна горошку є найбільш
важливим показником, який характеризує його харчову цінність і смакові
властивості. Технології, за якими зелений горошок переробляють у
консервований продукт, повинні в найбільшій мірі зберігати речовини, які
визначають його харчову цінність.
Мозгові сорти зеленого горошку підрозділяються на 3 сорти: вищий,
перший і другий. Боби повинні бути свіжими, мати зелений колір. Для
жодного з сортів не є допустимим наявність бобів, які мають менше трьох
зерен, ураженість шкідниками і хворобами, домішки рослин дикої пелюшки.
Наявність трохи в'ялих або перезрілих плодів у І сорті не повинно
перевищувати 10, а у ІІ сорті - 20% від маси партії. При здачі вилущеного
зеленого горошку вищий сорт повинен містити свіжі, некрохмалисті,
однорідні по окрасці та характерні для ботанічного сорту зерна з ніжною
оболонкою та м`якістю, без ураження шкідниками і хворобами.
У першому та другому сортах допускається наявність злегка
крохмалистих і неоднорідних по окрасці зерен. Ступінь щільності горошку
для вищого сорту повинна бути 1,03 г/куб.см, І - 1,04 г/куб.см,
ІІ - 1,05 г/куб.см. У партії горошку вищого сорту повинно бути не більше 3%,
І - 5%, ІІ - 7% битих зерен і оболонок. Горошок ІІ сорту може містити до
0,5% пелюшки. Зміст пелюшки у вищому і І сорті не допускається.
Зелений горошок містить: 18-22% сухих речовин, 4,8-7% цукрів,
6,8%
крохмалю,
0,8-1,7%
клітковини,
4,8-5,2%
сирого
білка.
В зеленому горошку багато вітаміну С (25-38мг/100грамів, бета-каротину (1215

1,7мг/100грамів), вітаміну В 1 (0,25мг/100грамів), В 2 (0,19мг/100 грамів),
В 6 (0,17мг/100грамів), фолієвої кислоти - вітамін В 9 (20мг/100грамів),
вітаміну РР (2мг/100грамів). Зольних елементів у зеленому горошку
0,8г/100грам. Серед них, мг/100 грам: калій - 285, фосфор - 122, кальцій 26, магній - 38, йод - 4,3, залізо - 0,7. В горошку мало натрію – до
2 мг/100грам. У складі зеленого горошку виявлені всі необхідні людині
амінокислоти, за змістом яких він перевершує всі інші овочі. Зелений
горошок
характеризується
високим
вмістом
лецитину
800мг/100грам, лимонної кислоти - 110мг/100грам[3, ст.29].
Зелений
горошок
характеризується
наступними
корисними
властивостями: знижує рівень шкідливого холестерину через вміст
нікотинової кислоти; допомагає вивести пісок з нирок і зняти напади при
сечокам’яній хворобі; клітковина покращує роботу перистальтики
кишечнику; селен, який є в складі продукту, попереджає розвиток ракових
пухлин; горошок, через великий вміст калію, фолієвої кислоти, лютеїну,
благотворно впливає на роботу серця, усуває аритмію; підвищує імунітет і
бореться з хвороботворними мікроорганізмами [4].
Отже, незважаючи на те, що консервований зелений горошок в
більшості випадків виступає не в головній ролі в кулінарних стравах, варто
пам’ятати, що ці маленькі зелені кульки – їжа, багата поживними речовинами
і низькою калорійністю.
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ХЛІБА
Харчування є найважливішим чинником, що обумовлює стан здоров’я
людини, зв’язує його з навколишнім середовищем і впливає на здатність
організму протистояти його шкідливим діям. Отже, виробництво продуктів,
які характеризуються підвищеною харчовою цінністю і високими
споживчими властивостями, є актуальним питанням для країн усього світу.
216

В Україні, як і у багатьох народів інших країн світу, хліб є основним
продуктом харчування, який вживається людиною кожного дня. Він
становить значну частину харчового раціону і є одним з основних джерел
вуглеводів і рослинних білків. Хлібобулочні вироби забезпечують потреби
людини у вуглеводах на 40-45%, білках – на 30-35%, жирах – на 8-12%
[1, ст.12-15].
Корисність хліба пояснюється великою засвоюваністю організмом
людини поживних речовин хлібобулочних виробів (білки засвоюються на 7090%, вуглеводи – на 94-98%, жири – на 92-95%). Хліб відіграє важливу роль
у правильному перетравлюванні їжі в організмі людини. З хлібом до
організму людини потрапляють важливі мінеральні речовини. Хлібобулочні
вироби відіграють важливу роль в енергетичному балансі людини,
забезпечуючи на 30-35% його потреби в енергії. Енергетична цінність
житнього хліба становить 180-220, пшеничного – 230-250 ккал/100 г
[1, ст.285].
Хліб має особливу властивість – він не «приїдається», не може
набриднути людям. Хліб – практично єдиний продукт, який зберігає
здатність залишатися корисним, навіть якщо його використовують у їжу не
відразу. Якщо хліб зачерствіє, він усе одно корисний для харчування людини.
Деякі вчені вважають, що властивість хліба викликати в людини почуття
ситості залежить від глютамінової кислоти, котра міститься в білкових
речовинах хліба та відіграє важливу роль у процесах обміну в організмі. Цим,
на думку фахівців, пояснюється прагнення голодної людини вгамувати голод
насамперед хлібними продуктами.
Хліб є соціальним продуктом. Він доступний для всіх верств населення
та є одним з найбільш вживаних продуктів, тому дуже важливо, щоб він був
не лише привабливим на вигляд та смачним, але й корисним та якісним [2].
Хлібобулочні вироби характеризуються високими споживними
властивостями, які визначаються хімічним складом, засвоюваністю
поживних
речовин,
енергетичною
цінністю,
біологічними
й
органолептичними показниками.
Хімічний склад хлібобулочних виробів залежить, в основному, від сорту
борошна, з якого вони виготовлені, й рецептури .
Основною складовою хліба є вуглеводи. Їх вміст складає 40% -70%. Це
крохмаль і продукти його гідролізу; моносахариди – глюкоза, фруктоза,
пентоза, арабіноза, ксилоза, галактоза: дисахариди – сахароза, мальтоза,
лактоза (у разі вмісту у хлібі молочних продуктів). Серед вуглеводів є
нерозчинні полісахариди: целюлоза, геміцелюлоза, клітковина, пектини.
1 г вуглеводів забезпечує 3,75 ккал або 15,70 кДж енергії.
Вміст білкових речовин у хлібі становить 6,5-11%. Вони представлені
власне білками, а також продуктами гідролізу білків – поліпептидами,
пептидами, амідами, амінокислотами. Серед амінокислот є всі незамінні
амінокислоти, що не синтезуються в організмі людини: валін, ізолейцин,
лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан, фенілаланін. 1 г білків
забезпечує 16,7 кДж або 4,0 ккал енергії [1, ст.12-15].
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До складу хліба входять органічні кислоти: молочна, оцтова, винна,
яблучна, щавлева, мурашина. Загальний вміст органічних кислот у різних
виробах становить 0,3-1,3%. Харчові кислоти у складі хліба виконують різні
функції, пов’язані з його якістю. У складі комплексу смако-ароматичних
речовин вони беруть участь у формуванні смаку і аромату, що належать до
числа основних показників якості продукту. Саме смак, поряд з запахом і
зовнішнім виглядом, має найбільший вплив на вибір того або іншого
продукту. Органічні кислоти, що входять до складу хліба, беруть участь у
процесах травлення: активації перистальтики кишечника, стимуляції секреції
травних соків, формуванні певного складу мікрофлори, зниження
рН середовища, гальмування розвитку гнильних процесів у товстому
кишечнику.
Хліб є основним джерелом біологічно-активних речовин – вітамінів
(вітамінів групи В – тіаміну (В1), рибофлавіну (В2), нікотинової кислоти
(РР), а також вітаміну Е – токоферолу) [1, ст.12-15].
Найменше у хлібних виробах жирів, які внесені разом з борошном
(0,6-1,2%). Деякі види хліба, а також булочні, здобні, бубличні, сухарні
вироби містять значно більше жирів (від 3 до 15 %, інколи більше) внаслідок
внесення їх у процесі приготування тіста. Один грам жирів забезпечує
87,7 кДж або 9,0 ккал енергії.
Уміст мінеральних речовин в хлібі становить 1,2-2,5%. В ньому в
значній кількості міститься Калій, Фосфор, Магній, Кальцій, Натрій, Хлор, в
меншій – Ферум, Цинк, Манган та інші елементи. Кальцій, Магній, Фосфор
забезпечують побудову скелету; Натрій і Калій підтримують необхідне
осмотичне середовище клітин і крові; Хлор бере участь в утворенні травних
соків; Іод, Цинк, Купрум – у виробленні організмом гормонів; Ферум і
Купрум служать переносниками кисню в організмі; Кобальт стимулює
роботу вітамінів і ферментів [3].
Окрім вказаних хімічних складових, хліб містить комплекс речовин, що
утворюються в процесі бродіння тіста і під час його випікання. Це спирти,
ефіри, альдегіди, кетони, меланоїдини тощо.
Хліб має високу харчову цінність. На відміну від багатьох інших
продуктів, хлібні вироби здатні забезпечити організм людини значною
кількістю енергії та майже всіма життєво необхідними речовинами: білками,
вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами, а булочні та здобні
вироби ще й жирами.
Харчова цінність хліба залежить від виду і сорту борошна, рецептурних
добавок і вологості виробу. Так, енергетична цінність здобних виробів
значно вища, ніж хліба з того ж сорту борошна, що обумовлене вмістом у їх
рецептурі цукру, жирів, яєць і значно меншою вологістю, ніж вологість хліба.
Порівняно з виробами із пшеничного борошна, житній хліб
відрізняється за вмістом незамінних амінокислот, мінеральних речовин,
вітамінів. Тому він, маючи нижчу, ніж пшеничний хліб, енергетичну
цінність, має вищу біологічну цінність, тобто краще забезпечує організм
людини необхідними речовинами [1, ст.12-15].
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ І ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Індустрія гостинності – це сфера підприємництва, що складається з
таких видів обслуговування, які спираються на принципи гостинності.
Важливе місце в індустрії займає готельний бізнес, широкий та
різноманітний характер якого охоплює й елементи, пов’язані з ним сектори
індустрії, наприклад харчування, відпочинок, розваги та інше. Відповідно
готельний бізнес демонструє більш широку та різноманітну організаційну
структуру, ніж інші сектори індустрії. Розміщення та харчування – головні
послуги, які пропонуються основними службами готелю [1].
Основний технологічний цикл визначається замкненим готельним
циклом прийому та розміщення, що складається з технологічних циклів:
послуги бронювання, прийому споживача, реєстрації документів,
попередньої оплати, надання основних і додаткових послуг, організації
виїзду та розрахунку після виїзду (рис. 1).

Рисунок 1 – Технологічний цикл обслуговування споживачів [2]
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Проте сьогодні гості прагнуть отримати також й інші послуги та види
обслуговування. 3 метою підвищення якості та культури обслуговування
клієнтів, а також конкурентоспроможності на світовому ринку готельних
послуг, підприємства повинні мати не тільки високий рівень комфорту, але й
широкий набір додаткових послуг.
Оскільки, окрім зручного готельного номеру, харчування та
прохолодних напоїв у ресторанах, барах або безпосередньо у номері, гість
може забажати користуватися послугами пральні, перукарні, сауни, басейну,
фітнес-клубу, бізнес-центру, конференц-залу, бібліотеки, кіосків преси,
обміну валют, не кажучи вже про можливість користування телефоном чи
відео обладнанням. Різноманітність і асортимент додаткових послуг постійно
розширюється [3]. На основі вивчення попиту гостей, працівники готельних
підприємств знаходять все нові та нові шляхи та форми обслуговування своїх
клієнтів.
Асортимент надання додаткових послуг залежить від категорії готелю.
Додаткові послуги гостям надаються як персоналом готелів так і
працівниками суміжних підприємств, які спеціалізуються на цьому виді
діяльності.
Культура обслуговування – це уміле задоволення потреб клієнтів і
співробітників, це стиль роботи керівництва. Найефективніший спосіб
створення культури обслуговування полягає в тому, щоб встановити
стандарти обслуговування, навчити персонал, контролювати постійне і
неухильне виконання стандартів обслуговування. У зв’язку з цим, готелі, які
успішно працюють, приділяють першочергову увагу не тільки гостям, але і
співробітникам. Тому головними рекомендаціями для готелів є:
1.Постійне навчання та підвищення кваліфікації персоналу.
2. Дотримання вимог санітарних та інших служб.
3. Контроль за діяльністю всіх служб готелю.
4. Швидке реагування на проблеми клієнтів.
5. Подальший розвиток та пропаганда українського сервісу на світовому
ринку готельних послуг [4].
Фахівці сфери гостинності повинні розуміти, що гостинність – це якість
обслуговування, що базується на рівні підготовки фахівця, досвіді, навчанні і
внутрішній культурі. Саме поведінка персоналу, рівень його професіоналізму
має великий вплив на кінцевий результат роботи підприємства гостинності.
Професійна культура в сфері обслуговування – це ступінь досконалості
процесу обслуговування споживачів у психологічному, етичному,
естетичному, організаційно-технологічному та інших аспектах. Зазвичай
професійна культура в сфері гостинності вміщує в собі: культуру поведінки,
етикет, манери.
Підвищення якості послуг має важливе значення для готельного
підприємства, споживача та національної економіки в цілому. На дачу
якісних послуг відвідувачам сприяє збільшенню обсягу їх реалізації,
рентабельності підприємства, зростанню престижу готелю. Споживання
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послуг поліпшеної якості і більшої споживчої вартості зменшує поточні
витрати споживачів і забезпечує більше задоволення їх вимог. Звідси
випливає необхідність постійної, цілеспрямованої, накопиченої роботи
готельних підприємств щодо поліпшення якості послуг (рис. 2).
Важливість людського
фактору

Невловимість, відсутність
матеріального результату

Значні сезонні
коливання попиту

ОСОБЛИВОСТІ
ГОТЕЛЬНИХ
ПОСЛУГ

Високий рівень постійних
витрат та низький – змінних

Необхідність супроводу
основних послуг
додатковими

Неможливість
накопичення та
збереження
Неможливість
відокремити їх від
готелю

Необхідність
сукупних зусиль для
підтримання якості

Рисунок 2 – Особливості готельних послуг [5]
Специфічними особливостями готельних послуг є:

споживання готельних послуг збігається з їх виробництвом;

оцінити якість готельної послуги можна тільки в процесі
споживання;

готельні послуги не підлягають збереженню та розвитку;

надаючи готельні послуги, працівник готельного підприємства
вступає в безпосередній контакт зі споживачем;

попит на готельні послуги коливається залежно від циклів
життєдіяльності людей: так, для готельного господарства характерні добові,
тижневі, місячні, річні коливання попиту.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА ФОРМАТУ FAST CASUAL
Останнім часом стрімко набирає популярності новий формат закладів
харчування, як «Fast-Casual». Звичний для нас ринок послуг з надання
харчування поділяється на три формати: fast-food (швидка недорога їжа,
практично «перекус на бігу»), сasual-dining (повсякденний обід в ресторані) і
fine-dining (обід для особливих випадків, урочистий захід). Звідки взагалі
пішла назва «Fast-Casual»? Для прикладу порівняємо харчування з модною
індустрією, так fast-food можна порівняти з одягом який придбали на ринку, а
fine-dining з одягом від відомого дизайнера. Останнє далеко не для
щоденного використання, та не кожному по кишені, перше ж не відрізняється
високою якістю. Тому в модній індустрії з'явилося поняття casual повсякденного одягу високої якості за демократичною ціною, а згодом і
серед закладів харчування почала зустрічатися така форма.
Концепція fast-casual бере свій початок в Америці. Перша згадка про
такий вид ресторанів було ще в 1981 році. Однак на той час великою
популярністю користувався fast-food, тому гості не змогли гідно оцінити
новий формат, і популярність він набрав тільки останнім часом.
Американський соціолог та експерт з ресторанного ринку Пол Баррон
зауважив, що смак споживачів схилився на лише на сторону швидкого
харчування, а й здорового. Він виділив новий сегмент - fast-casual, щось
проміжне між фаст-фудом і fine-dining. На даний час більшість споживачів не
зовсім розуміють різницю між цими формами закладів. Тому пропонуємо
далі розглянути суть та концепцію закладів ресторанного закладу, які обрали
для себе форму «Fast-Casual»
Перше, на що треба звернути увагу в ресторанах fast-casual, це те, що
кожна страва готується індивідуально для конкретного клієнта, як в casualdining (і навіть fine-dining). На відміну від fast-food у закладах формату fastcasual не використовуються заморожені продукти та заготовки тривалого
зберігання, консерванти, барвники, ароматизатори, інші штучні добавки. Для
приготування страв використовуються тільки свіжі продукти вищої якості.
Наступним важливим аспектом є безпосередньо приготування їжі у
закладах fast-casual. Страву готує кухар, який пройшов спеціальну підготовку
та навчання, але не зважаючи на це, часу на приготування страви необхідно
набагато менше, ніж в ресторані casual-dining або fine-dining, але не набагато
більше, ніж в фаст-фуді, де замовлення готуються дуже швидко. Меню
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закладу fast casual приємно здивує своїм різноманіттям страв, тут можна
скуштувати не тільки картоплю фрі, бургер, хот-дог чи піцу, меню включає в
себе кондитерські вироби, м’ясні страви, салати, рибні та навіть
вегетаріанські страви, популярною також є національна кухня.
Кухні зазвичай схожі на кухні закладів fast-food - відкриті повністю
(кухня за склом), або частково (цех розміщується в сусідній кімнаті), що дає
можливість відвідувачам бачити як готується їх замовлення. Посуд на
відміну від fast-food багаторазовий, керамічний, завдяки цьому відвідувачі
можуть насолодитися атмосферою закладу, попрацювати за чашкою кави,
гарно провести час з друзями.
Інтер'єр fast-casual стильний, має спокійну кольорову гамму і натуральні
матеріали, що сприяє як швидкому так і тривалому перебуванні у закладі, на
відміну від fast-food закладів, які оформляють в яскравих кольорах, які
збуджують апетит і не дають клієнтам засиджуватися, ресторани високих
цінових сегментів в свою чергу відрізняються зайвою помпезністю. Для
комфортного
розміщення
відвідувачів
у
закладах
fast-casual
використовуються гарні, сучасні та зручні меблі, актуальними є великі столи
для дружньої компанії.
З точки зору рентабельності слід зауважити, що для такого формату
закладу не важлива висока оборотність столів, адже саме завдяки великій
кількості відвідувачів заклад може бути успішним і рентабельним.
Офіціантів у закладах fast-casual немає, найчастіше працюють тільки басбоі, а
замовлення приймається біля стійки. За рахунок економії на сервісі можна
отримати якісні страви за доступними цінами. Приміщення обирається
невелике, що дозволяє знизити витрати на оренду та ремонт.
Цільова аудиторія закладу такого формату є люди, які люблять швидку,
просту, але в той же час здорову їжу. Найчастіше це працівники офісів, які
не готові витрачати великі кошти на повсякденне харчування: жінки та
чоловіки у віці від 25 до 40 років.
Таким чином, fast-casual взяв усе найкраще від усіх класичних форматів.
Це якісна їжа для тих, хто поспішає харчуватися смачно і корисно. Смачні
страви готуються швидко, коштують недорого.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Культура обслуговування – це система цінностей і переконань, що
підтримуються підприємством готельного господарства, яке реалізує ідею,
що його головною метою є надання споживачу якісних послуг на основі
визначених правил, процедур, системи заохочень і дій.
Культуру обслуговування найчастіше пов'язують з такими поняттями, як
«якість
обслуговування»,
«рівень
обслуговування»
та
«сервіс обслуговування». Ці поняття можна вважати найважливішими в
даному визначенні, адже саме вимоги до цих трьох складових і формують
культуру обслуговування. На рахунок цих понять можна з упевненістю
стверджувати, що в їх основі лежить турбота про споживача, забезпечення
його необхідними потребами з найвищим рівнем комфорту та з найменшими
витратами часу.
Якість обслуговування – це сукупність властивостей і ступеня
корисності послуг, що обумовлює здатність більш повно та якісно
задовольняти потреби та запити гостей. Це динамічний показник, який
постійно вдосконалюється. Іншими словами, можна сказати, що це
відповідність послуг встановленим вимогам та стандартам. Тому стандарти,
їх форма і зміст, і є критерієм якості обслуговування споживачів в готелі.
Критерієм оцінки якості обслуговування та наданих послуг є ступінь
задоволення потреби споживача, тобто відповідність між отриманою
послугою та очікуванням від неї. А критерієм ступеня задоволення виступає
бажання повернутися до готелю ще раз чи надати рекомендацію щодо
отриманих послуг рідним, друзям чи знайомим.
Особливості формування якості послуг на підприємствах готельного
господарства:
- неправомірно ототожнюється якість обслуговування та якість послуг;
- послуги задовольняються конкретними особами, а не абстрактними;
- специфічні особливості якості послуг та продукції.
Підвищення якості обслуговування в готелі має важливе значення для
підприємства. Адже надання якісних послуг сприяє збільшенню обсягу їх
реалізації, підвищенню рентабельності готельного підприємства та
безпосередньо впливає на зростання престижу даного закладу.
Під визначенням «якість обслуговування» ми розуміємо сукупність
об’єктивно оцінених параметрів, які підтверджуються ступенем їх
відповідності встановленим вимогам та стандартам, спрямованим на
задоволення потреб споживачів.
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Під поняттям культури обслуговування ми розуміємо певну сукупність
параметрів, завданням, яких, є задоволення потреб споживачів. Як до якості,
так і до культури обслуговування можуть відноситись ідентичні параметри.
Але при цьому культура обслуговування оцінюється безпосередньо самими
споживачами, а якість обслуговування – експертами.
Якщо розглядати поняття якості та культури у ширшому розумінні, то
ми побачимо, що їх складниками є чинники, які визначають рівень
комфортності, це такі чинники як: рівень освітлення, інтер’єр, температурний
режим в приміщенні, розташування комплексу та інженерно-планувальні
рішення. Таким чином рівень якості може не відповідати рівню культури,
адже їх розглядають з різних поглядів.
Культура обслуговування є комплексним поняттям, складовими якого є:
1) екологічність та безпека під час процесу обслуговування;
2) створення комфортних умов обслуговування та естетичний інтер’єр;
3) знання психологічних особливостей та процесу обслуговування;
4) дотримання норм естетичного обслуговування гостей;
5) володіння знаннями щодо порядку та черговості обслуговування.
Отже, можна сказати, що формування культури обслуговування
відбувається у кожному закладі готельного господарства індивідуально. Вона
може бути сформована на дуже низькому рівні або навпаки на досить
високому. Високий рівень культури можна виявити за поведінкою персоналу,
який чітко знає, як діяти в будь-яких ситуаціях і що від нього очікують
керівництво та клієнти. Висока культура робить усіх своїх працівників
цілеспрямованими і змушує їх з повагою ставитися до свого готелю.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, що в останні
роки стрімко розвивається. У всьому цивілізованому світі воно є одним із
найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами та
підприємствами постійно точиться боротьба за оптимальне позиціонування
на ринку та найбільш перспективні його сегменти; за пошук нових та
утримання постійних клієнтів.
Експерти вважають, що український ресторанний ринок розвивається
дуже динамічно: збільшилась кількість ресторанів та інших підприємств
ресторанного господарства, поліпшилися їх зовнішній вигляд і асортимент
пропонованих страв і напоїв. Однак до повного насичення ще далеко.
Наприклад, в Америці на 600-700 мешканців припадає 1 ресторан, а в Києві –
1 на 3,5 тисяч. Отже, кількість ресторанів буде зростати, водночас і
конкуренція стане жорсткішою [1].
Роль ресторанного господарства на сучасному етапі визначається
характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання
матеріальних і духовних благ у не домашніх умовах. Ресторатори в
конкурентній боротьбі за споживачів використовують різні інструменти:
- авторську, креативну та кухню ф'южн спрямування, в останні роки –
молекулярну;
- високоякісне спеціалізоване та поліфункціональне устаткування;
- висококласні посуд та аксесуари сервірування;
- сучасний дизайн;
- музичне обслуговування, в тому числі шоу-програми, пропонують
послуги сомельє, фумельє, бариста, впроваджують різні дисконтні програми
та інші атрактивні елементи тощо [2].
Послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом
обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг швидко
розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором туристичної
діяльності. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, заклади
ресторанного господарства є візитною карткою гостинності кожного міста та
й усієї України, популярною формою проведення дозвілля та спілкування,
ознакою престижу і добробуту.
Дизайн – це творчий метод, процес і результат художньо-технічного
проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтованого
на досягнення найбільш повної відповідності створюваних об'єктів і
середовища в цілому можливостям і потребі людини, як утилітарним, так і
естетичним.
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Дизайн (англ. desіgn) – задум, намір, план, мета, намір, творчий задум,
проект, креслення, розрахунок, конструкція; ескіз, малюнок, візерунок,
композиція, мистецтво композиції, твір мистецтва [3].
Дизайн – специфічний ряд проектної діяльності, що об'єднав художньопредметну творчість і науково обґрунтовану інженерну практику в сфері
індустріального виробництва.
Як засвідчує світовий досвід, дизайн це потужне джерело забезпечення
якості товарів та послуг, ефективний засіб суттєвого підвищення
конкурентоспроможності промислової продукції, всього середовища
життєдіяльності. Його застосування, при відносно незначних фінансових
вкладеннях, здатне спричинити вагомий позитивний ефект на економіку
держави, на розвиток матеріальної культури суспільства.
Система дизайну та ергономіки, що існувала в Україні до незалежності,
була невід'ємною складовою дизайн-ергономічного забезпечення потреб
промисловості
Готель – це не просто заклад з великим потоком людей, це місце, яке
часто стає тимчасовою домівкою для людини [4]. Безперечно, що інтер’єр
готелю має бути створеним так, щоб у його клієнтів залишалися тільки
найкращі враження. Тому створення такого типу інтер’єру задача далеко не
проста, адже основна ціль власника і персоналу будь-якого готелю зробити
так. Щоб клієнти не просто залишалися задоволеними і почували себе як
дома, а й хотіли користуватися Вашими послуга знову і знову, рекомендуючи
його своїм колегам і знайомим.
Необхідно створити оптимальний дизайн готелю, щоб він прийшовся до
смаку якомога більшій кількості людей, адже жителі готелів – це не тільки
туристи, алей бізнесмени, які приїхали на ділову зустріч та працівники у
відрядження. Інколи до послуг готелю вдаються і люди, які затіяли
капітальний ремонт у своїй квартирі чи будинку. Інтер’єр максимально
повинен нагадувати клієнтам домашній затишок, чи навпаки. Переносити
людину в абсолютно іншу атмосферу. Номера в готелі, незалежно від їх
кількості і призначення (люкс чи звичайний номер), мають бути продумані
до останніх декоративних дрібниць. Якщо готель має тематичний стиль,
наприклад скандинавський чи стиль хай-тек, то в кожній кімнаті це має
нагадувати про нього. Буде безглуздо, якщо ресепшен вразив постояльців
своїм оформленням, а заходячи в номер він побачить простий і лаконічний
мінімалізм. Дизайн інтер’єру готелю має справити гарні враження в цілому, а
не тільки окремі нюанси і зони оформлення.
В сучасному світі вже нікого не вразиш класичним поєднанням ліжка,
стола і комода. Саме тому кожний інтер’єр, в найкращих готелях, дуже
відрізняється один від одного.
Ділові люди очікують в номері телевізор, додатковий диван біля ліжка і
ще дуже багато різноманітних речей. Перераховані пункти – це не тільки
частина ключових моментів, які потрібно враховувати при проектуванні
сучасного готельного номера. Для гостей, які шукають унікальні номера, в
багатьох готелях пропонують номери з нестандартним кольоровим рішенням,
обстановкою і освітленням [5].
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Можна піти на хитрий дизайнерський хід, оформивши кожну кімнату в
різній стилістичній тематиці. Тоді клієнти зможуть самостійно обрати номер
на власний смак. В таких оригінальних готелях, кімнати в стилі хай-тек
спокійно поєднуються, наприклад з фінськими кімнатами, а також в стилі
вікторіанської епохи. Важливий момент: побутове і функціональне
наповнення різних по стилю кімнат, повинно бути однаковим, яке відповідає
статусу кімнати. Звичайно, що кількість побутових приладів і меблів в номері
люкс, перевищує кімнату економ класу, але вони мають бути однаково
зручними та відповідати фінансовим можливостям клієнта.
Отже, наскільки вдало підібраний інтер’єр ресторану, настільки буде
залежати його популярність серед відвідувачів. Дизайн місць закладів
ресторанного господарства повинен бути приємним для клієнта та
мотивувати його на те, щоб він відвідав заклад ще раз. В ресторанах люди
відпочивають і дизайн інтер’єру повинен цьому сприяти. Використовуючи
різні дизайнерські прийоми, можна вплинути на почуття людини, тривалість
їх перебування в закладі, а також на кількість замовлених страв.
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Імідж – розповсюджене представлення про характер того чи іншого
об’єкта; означає цілеспрямовано сформований образ-уявлення, який за
допомогою асоціацій наділяє об’єкт допоміжними цінностями і за допомогою
цього сприяє більш цілеспрямованому і емоційному його сприйняттю.
Імідж не повинен спотворювати фундаментальні характеристики
об’єкта, наділяти його непритаманними йому якостями.
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Імідж формується з ряду складових, з гостинності, а гостинність є
детермінантом сфери послуг, і задоволення потреб споживача, а щоб потреби
споживача задовольнити, треба надавати якісні послуги. Отже, імідж
підприємства формується з якості послуг, які надаються. Якість послуг це
дотримання стандарту, норм, що вимірює якість послуг [1].
Якісне обслуговування складається з безлічі складових елементів і
залежить від маси людей.
В наш час готельна індустрія представляє собою галузь з високим
рівнем конкуренції. Не проходить і дня, щоб не з’являлись все нові
повідомлення про створення чи відкриття готелю. Нові концепції
створюються з метою максимально повного задоволення потреб визначених
груп споживачів. Підприємства створюються, а через деякий час частина з
них не витримує конкуренції і виходить з бізнесу. В цих умовах, якщо
підприємства хочуть вижити, вони повинні мати послідовну, відповідну
обставинам стратегію обслуговування.
Гарна стратегія обслуговування – це план дій, який відповідає на
питання: «Як ми збираємося конкурувати на відповідному ринковому
просторі?» [2].
Для того щоб створити стратегію обслуговування, керівництву
підприємства слід перш за все зрозуміти, що є те ринкове середовище, в
якому потрібно працювати і яке місце займає в цьому середовищі
підприємство. Добре розроблена стратегія повинна давати відповіді на такі
питання:
1.
Які потреби споживачів ми обслуговуємо?
2.
Чи володіємо ми достатніми знаннями і досвідом, щоб
обслуговувати краще, ніж хтось ще? [3].
3.
Як ми повинні обслуговувати, щоб мати прибуток, який дозволяє
нам довгий час бути конкурентоспроможними і отримувати достатній
прибуток на вкладений капітал?
Як можна помітити, відповідна стратегія обслуговування зачіпає три
головні компоненти будь-якого підприємництва у сфері обслуговування:
потреби клієнтів;
здібність компанії задовольнити ці потреби;
довгострокова прибутковість компанії.
Стратегія обслуговування – це той «маяк», який направляє прибутковий
бізнес в фарватері потреб клієнтів.
Формуючи імідж готелю можна включити такі елементи, які будуть
приносити гостю задоволення: ці елементи можуть викликати у гостя вдячну
реакцію, якщо очікування передбачені, але ніякої реакції не буде, якщо
очікування задоволені або, навпаки, не задоволені. Прикладом може служити
обслуговування в готелях в нічний час, безкоштовні напої, що надаються
гостям під час банкетів від ім’я директора, квіти, що підносяться
адміністрацією дамам в ресторанах.
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Очевидно, що подібні «дурнички» дозволяють підприємству бути
помітним на загальному фоні обслуговуючих організацій. Хто буде
заперечувати проти безкоштовного пригощання, безкоштовної квітки або
безкоштовного шоколаду знайденого в спальні на подушці ввечері? Ніхто!
Точно також дуже небагато скаржитимуться, що вони не задоволені рівнем
обслуговування, оскільки за це спеціально не доплачували. Ці елементи не
доставляють неприємностей, якщо споживач їх не отримує, і, навпаки,
приносять задоволення, якщо клієнт раптом знаходить їх.
Зараз ринок вже не той, і виживають на ньому тільки професіонали.
Створення стратегії обслуговування – це і є той інструмент, який необхідний
для виживання [4].
Правильно підібраний імідж представляє собою найбільш ефективний
спосіб роботи з масовою свідомістю.
Імідж відображає ті ключові позиції, на які безпомилково реагує масова
свідомість.
Імідж дійсно призваний зекономити наш час. Він задає випробуванні
шляхи ідентифікації об’єкта. Об’єкт в результаті стає впізнаним і безпечний.
Ми починаємо легко прогнозувати його дії. Назвемо цю функцію іміджу
ідентифікацією. Існує ще одна функція іміджу, яку ми зобов’язані урахувати.
Назвемо її ідеалізацією. В цьому випадку імідж намагається видати бажане за
дійсне. І в тому, і в іншому випадку імідж має функцію протиставлення, так
як він будується системно, виходячи вже з існуючих інших іміджів.
«Імідж повинен реалізуватися постійно, щоб бути ефективним. Ваш
імідж щоденно впливає, не тільки на вас, але й на всіх, кого ви зустрічаєте».
Добре відомо, що половину життя ти працюєш на ім’я, а другу половину
життя ім’я працює на тебе.
Кожен, хто носить уніформу готелю, несе на собі той імідж, ту
позитивну або негативну думку, яка існує в народі та в професійній
аудиторії.
Для того, щоб, швейцар привітно відкривав двері гостю який входить і
всміхаючись вітався з ним, він повинен розуміти необхідність робити це саме
так.
Найголовніше завдання готелю – стати впізнаним та виділитись з числа
собі схожих.
В поняття «фірмовий стиль» входить візуальна та смислова єдність
пропонованих товарів, послуг, друкованої продукції, уніформи та її
елементів, усієї вихідної з готелю інформації , її внутрішнє та зовнішнє
оформлення [5].
Це характерний тільки для даного готелю стиль:
своєрідне посвідчення особистості закладу;
пізнавальний знак;
візитна картка.
Важлива складова процесу формування громадської думки – створення
образу підприємства, яке повинно запам’ятовуватись та бути привабливим
для основного типу його споживачів.
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Однак, треба розуміти, що в випадку неспівпадання реального та
створеного образів, PR заходи можуть принеси більшої шкоди, аніж користі,
раз та назавжди відбивши у гостей бажання опинитись в цьому місці.
Одна з головних функцій – функція довіри, ідентифікації та поєднання
візуального образу з тим, що він символізує. Постійні елементи фірмового
стилю економлять час споживача і спрощують для нього процес пізнавання,
викликають позитивні емоції, яке асоціюється з ім’ям та образом готелю.
Як правило, фірмовий стиль включає в себе розробку символів фірми:
логотипу; торгової марки; девізу; фірмових кольорів та фактур; форматів або
пропорцій; принципів, якими організація керується в своїй діяльності.
Торгова марка з стійкою репутацією забезпечує стійкий обсяг продаж і
прибутку. Вдала торгова марка незвичайно стійка.
Фірмовий стиль – не привілегія великих та видатних закладів, все як раз
таки навпаки: маловідомим та незалежним готелям і ресторанам необхідно з
тисячократним зусиллями займатися розробкою свого фірмового стилю, яка
й виділить їх з багатьох конкурентів.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Сучасне готельне підприємство надає споживачам не тільки послуги
проживання та харчування, але і широкий спектр послуг транспорту, зв'язку,
розваг, екскурсійне обслуговування, медичні, спортивні послуги, послуги
салонів краси та ін. Фактично готельні підприємства в структурі індустрії
туризму та гостинності виконують ключові функції, так як формують і
пропонують споживачам комплексний готельний продукт, у формуванні та
просуванні якого беруть участь всі сектори й елементи індустрії туризму та
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гостинності [1]. За наявності великої кількості пропозиції на ринку готельних
послуг панує жорстка конкуренція. У боротьбі за споживача управління
готелів змушене розробляти стратегії своєї діяльності, щоб запропонувати
споживачеві такий продукт, який би найповніше задовольняв його потреби і
очікування, був унікальним та кращим за інші. Питання оптимізації витрат
готелю, необхідних для забезпечення його нормального функціонування,
набуває сьогодні максимальної актуальності. Ключову роль у цьому відіграє
проблема економії електроенергії, вирішення якої в умовах ринкової
економіки неминуче призведе до глобальних змін у таких областях, як
дослідження нових енергетичних ресурсів, розробка і впровадження
енергозберігаючих технологій, модернізація автоматизованих систем
управління, а також до зміни трудових відносин, умов і культури праці
обслуговуючого персоналу і власників бізнесу [2]. Наука і техніка не стоять
на місці, тому сьогодні готелі починають використовувати новий метод
залучення споживачів – впровадження енергозберігаючих технологій.
Необхідним завданням постає впровадження енергозберігаючих носіїв у
діяльність сучасних готелів, що дозволить отримати певний економічний
ефект від побудови багатьох технологічних процесів. Це в свою чергу може
принести набагато більшу конкурентну перевагу, ніж звичайна вигода від
економії електроенергії. В готельному бізнесі, де великий рівень конкуренції
між готелями, застосування енергозберігаючих технологій може стати
вирішальним чинником підвищення рентабельності готелю.
Однак виключно організаційними заходами проблеми енергозбереження
не вирішуються, адже основний потенціал розв'язання їх мають технічні
заходи, які можна розглядати як другий етап програми енергозбереження [3].
Цей етап передбачає значні капіталовкладення як в енергозбереження, так і в
удосконалення енергетичної техніки та енергоефективного обладнання.
Питомі капіталовкладення на створення 1 кВт встановленої потужності у 3-4
рази більші, ніж на 1 кВт зекономленої. Тому енергозбереження має більш
високий пріоритет в порівнянні з модернізацією енергетики. Але неможливо
буде обійтися без приросту енергетичних потужностей, тобто необхідне
інвестування і енергозбереження, і розвитку енергетики.
При впровадженні енергозберігаючих технологій вирішується декілька
задач, насамперед, заощадження енергії, часу та грошей. До таких технологій
у готельному господарстві відносять:
1) встановлення сонячних панелей на даху та фасаді готелю для нагріву
води. На даху – декілька сонячних панелей для нагріву води, щоб знизити
використання не відновлюваних джерел енергії;
2) встановлення вітряних генераторів для вироблення електроенергії. На
території готелю – вітрогенератори, які відрізняються більшою ефективністю
вироблення енергії та абсолютною екологічною нешкідливістю в
експлуатації;
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3) встановлення системи збору дощової води для використання її у
технічних цілях. Дощова вода буде збиратися в баки на даху і під землею, а
потім використовуватися для змиву в туалетах, для поливу рослин, а також в
посудомийних машинах і миючих пилососах;
4) встановлення енергозберігаючих систем. Завдяки датчику замку, при
виході гостя система автоматично відключить освітлення і електроприлади,
залишені включеними; при виписці гостя система отримує команду на
відключення кондиціювання у незаселеному номері, залежно від стану
номера (заселений, вільний, законсервований та ін.), а також в залежності від
того, хто увійшов у номер – гість або персонал – буде обрана оптимальна
схема кондиціонування;
5) оптимізація систем кондиціювання, вентиляції та інших за допомогою
інноваційних технологій. Оптимізація роботи систем вентиляції,
кондиціонування, кухонного обладнання та обладнання пральні дозволяє
скоротити споживання електроенергії на 18% і теплової енергії на 9%;
6) встановлення локальної операційної системи «розумний номер», за
допомогою якої ведеться керування та контроль над наступними готельними
підсистемами: контроль доступу й присутності в номері, кондиціювання
номерів, освітлювальні й інші споживаючі електроенергію прилади, сигнал
тривоги, запобігання затоплення, керування шторами, блокування
водопостачання, прохання про прибирання або виклик персоналу готелю,
інші запити, що надходять із номерів.
Технологічні інновації – це придбання світлодіодних ламп та замінами
ними метало-галогенидних, що значно збільшить життєвий цикл освітлених
зон, скорочуючи витрати на їх обслуговування і гарантуючи надійний сервіс
гостям [4].
Впровадження енергозберігаючих технологій дає змогу зменшити
споживання енергії на 50 – 80% електроенергії, споживання газу на 35 – 50%,
на 20 – 65% використання води.
В умовах жорсткої економії витрат і загострення конкуренції в
готельному бізнесі, методи впровадження та розробки нових інноваційних
підходів задля економії витрат на підприємствах готельного господарства є
рушійною силою, що допоможе зберегти позиції на ринку послуг в період
низького туристичного сезону.
Отже, на кожному підприємстві існує набір стандартних технологій по
здійсненню поточних операцій і обслуговуванню гостей. Але їх наявність не
забезпечує підприємству конкурентних переваг. Тому керівництво кожного
великого готелю намагається знайти нові технологічні розробки для своїх
проектів. Якщо ще кілька років тому такі технологічні нововведення були
пов’язані з можливими змінами в проведенні операції без втручання
комп’ютерних та енергозберігаючих технологій, то зараз цей процес
неможливий без сучасних новітніх розробок.
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БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
На сьогодні проблема безпеки харчової продукції є надзвичайно актуальною, адже чинників, що впливають на це безліч. Збільшення автотранспорту, інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, екологічні проблеми та людські фактори. Здоров'ю людини можуть загрожувати токсичні та
забруднюючі речовини, які присутні в продуктах. Нині ця проблема
розглядається дуже широко.
Харчування з моменту народження до самого останнього дня життя
людини впливає на її організм. Інгредієнти харчових речовин, потрапляючи в
організм людини з їжею і перетворюючись в ході метаболізму (в результаті
складних біохімічних перетворень) на структурні елементи клітин,
забезпечують наш організм пластичним матеріалом і енергією, створюють
необхідну фізичну і розумову працездатність, визначають здоров'я,
активність і тривалість життя людини, здатність її організму до
відтворювання. Харчування – один з найважливіших чинників, що визначає
здоров'я нації.
Забруднюючі речовини можуть потрапляти в їжу випадково у вигляді
компонентів-забруднювачів, а іноді їх вводять спеціально у вигляді харчових
добавок, коли це, нібито, пов’язано з технологічною необхідністю. У їжі
забруднюючі речовини можуть в певних умовах стати причиною харчової
інтоксикації, що є небезпекою для здоров’я людини. При цьому загальна
токсикологічна ситуація ще більше ускладнюється частим прийомом інших,
що не відносяться до харчових продуктів, речовин, наприклад, ліків;
попаданням в організм сторонніх речовин у вигляді побічних продуктів
виробничої і інших видів діяльності людини через повітря, воду, споживані
продукти і медикаменти.[1]
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Показники, що визначають здоров я людини-це забезпеченість безпеки
продовольчої сировини та продуктів харчування. Тому під безпекою
продуктів харчування розуміють відсутність небезпеки при їх вживанні.
Також сприятливими можна вважати продукти, які не чинять шкідливої дії на
здоров’я сьогодення та майбутнього покоління. Таким чином небезпечним
харчовим продуктом можна вважати не тільки той, а й той, який має низьку
біологічну цінність за рахунок вмісту низької квоти ессенціальних біологічно
активних речовин[2]. На перший план необхідно винести питання здорового
харчування людини. Лише в цьому випадку, можливо, в якійсь мірі,
компенсувати шкідливу дію на організм людини.
Сьогодні в реальних умовах соціально-економічної кризи в Україні при
оцінці безпеки харчових продуктів необхідно враховувати не тільки вміст в
ній чужорідних речовин, але і їх якісний склад. Якість харчових продуктів
повинна відповідати вимогам стандартів. Якість будь-якого харчового
продукту визначаємо за характерними для нього властивостями, які
називають показниками якості. Якість харчових продуктів залежить від
факторів сфери виробництва і умов вирощування рослинної продукції, якості
сировини, напівфабрикатів, технології їхнього оброблення, обладнання;
факторів сфери розподілу якості зберігання, транспортування, реалізації;
факторів сфери споживання якості короткочасного зберігання, споживання і
засвоєння. При порушенні технології виробництва харчових продуктів
неможливо отримати продукцію високої якості, навіть якщо використана
якісна сировина. Правильна упаковка захищає продукти від технічного
пошкодження, забруднення, шкідливої дії зовнішнього середовища. Матеріал
тари не повинен впливати на колір, смак, запах продуктів, вступати у хімічну
реакцію з ними. Правильне транспортування і зберігання продуктів запобігає
їхньому псуванню і забрудненню під час перевезення. Якість харчових
продуктів визначають органолептичним і лабораторними методами.
Значний вплив на безпеку харчових продуктів має термін зберігання.
«Термін зберігання» в даний час є важливим поняттям і властивістю сучасних харчових продуктів. Дійсно, якщо він відображає відповідний показник
мінімального терміну придатності, що закріплено нормативними актами ЄС,
то він дає вкрай важливу технічну інформацію про харчовий продукт. Ця інформація сприяє забезпеченню харчової безпеки даного продукту і його
споживчих властивостей, термін зберігання – це поняття, що включає ряд
аспектів, кожен з яких украй важливий як для виробників, так і споживачів
харчових продуктів. Два основних аспекти терміну зберігання – це «
безпека» і «якість харчового продукту». Безпека і якість харчового продукту
– взаємопов’язані поняття. Наприклад, не може йти мови про термін
зберігання харчового продукту, в безпеці якого виникають сумніви, оскільки
це передбачає негайний «відклик» продукту. Більше того, показники
контролю мікробіологічної безпеки та якості харчових продуктів найчастіше
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ідентичні, і тому окремий розгляд безпеки та якості при оцінці терміну
зберігання недоцільний. Отже, безпека харчових продуктів залежить від
багатьох різних чинників. На сьогодні це питання є актуальним та
нагальним для вирішення та розробки нових методів, задля підвищення рівня
безпеки харчових продуктів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ
В ГОТЕЛЯХ
Сучасне реформування сфери послуг вимагає вирішення багатьох задач
у роботі готельного господарства. Зокрема, автоматизації ряду послуг, що
можливе завдяки використанню інформаційних технологій. Одним із
основних операційних підрозділів готелю є служба прийому та розміщення.
До основних функцій даного підрозділу входять: бронювання та обробка
інформації, підготовка номерного фонду, реєстрація заїзду та виїзду гостей
або групи туристів, розрахунок гостя, надання інформації гостю та допомога
у різноманітних ситуаціях.
В залежності від розміру готельного підприємства, структура підрозділу
може налічувати лише чергового адміністратора або повний штат служби
прийому та розміщення, який складається з портьє, касира, службовця із
бронювання, адміністратора та ін. Також, потрібно пам’ятати, що основною
задачею служби прийому та розміщення є робота з гостем, яка займає досить
багато часу. Автоматизація інших функцій підрозділу, а саме бронювання,
надасть змогу службовцям раціонально використовувати робочий час та
приділяти більше уваги гостю. Таким чином, оптимізація роботи СПіР
визначає актуальність впровадження технології інтеграції он-лайн бронювань
безпосередньо до системи управління готелем [1].
Основні вимоги, що пред'являються до СПіР:
– служба повинна знаходитися в безпосередній близькості від входу у
готель. Якщо готель має великий вестибюль, то він має бути обладнаний
покажчиками, які зорієнтують гостя у напрямі розташування стійки СПіР;
– стійка реєстрації має бути чистою і вільною від сторонніх предметів.
Інформація для клієнтів не повинна змішуватися з інформаційними
матеріалами персоналу готелю;
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– співробітники СПіР повинні мати бездоганний зовнішній вигляд і
бути відкритими і доброзичливими.
Відділ бронювання (резервування) повинен постійно стежити за
кон'юнктурою, збираючи замовлення і фіксуючи будь-яке підвищення
попиту, яке готель міг би використати, збільшуючи вартість розміщення і
отримуючи більший прибуток. Під час проведення масових заходів попит на
готельні місця в кілька разів збільшується. Для готелів вигідно бронювати
місця для заходів з великим числом учасників, тому що в цьому випадку
попереднє замовлення здійснюється задовго до події і ризик його ануляції
(тобто відмовлення від заздалегідь замовленого місця) невеликий.
Завантаження готелю залежить від сезону, ділової активності в даному
регіоні, економічної і політичної ситуації. В часи політичної нестабільності
інтерес туристів до даної місцевості знижується через неможливість
забезпечити безпеку перебування. У пік сезону готель може йти на подвійне
бронювання[2].
Відділ бронювання повинний постійно взаємодіяти зі службою прийому
і розміщення, що подає інформацію про завантаження номерів у поточний
час. Якщо ж звіт про завантаження складений неправильно, то менеджери
можуть винести неправильне рішення, що стосується прогнозів
завантаження. А коли номер залишається непроданим, це знижує доходи
готелю[2].
Готельне підприємство отримує запити на бронювання послуг
різноманітними шляхами. Це можуть бути прямі бронювання (офіційний
сайт, телефон, електронна пошта, соціальні мережі), а також непрямі, за
допомогою систем он-лайн бронювання. Ми спостерігаємо тенденцію
високої підтримки соціальної активності за рахунок значного використання
мережі Інтернет для бронювання готелів. Перевагою непрямих бронювань є
гарантія. Так, коли приватна особа бронює номер, вона зобов’язана надати
гарантію своєї платоспроможності у разі заїзду або оплати штрафу у випадку
відміни бронювання. Перевагою прямих бронювань є те, що готельне
підприємство не зобов’язане сплачувати комісію ADS [1].
Комплекс послуг TL:Chanel Manager та TL:готель забезпечує повну
автоматизацію процесу бронювання для персоналу служби прийому та
розміщення. При підключенні даних програм до HMS, будь-які бронювання з
он-лайн каналів та офіційного сайту автоматично інтегрується до HMS
готелю (безпосередньо до «шахматки») з усіма даними, які було вказано
гостем при оформленні бронювання, періодом його проживання, тарифом та
способом оплати [3].
Проведення балансових розрахунків витрат гостей у готелі забезпечує
закладу розміщення постійне, своєчасне надходження коштів достатнє для
виконання фінансових зобов'язань по іпотечних кредитах і виплаті зарплати
своїм працівникам. Головний адміністратор повинен володіти інформацією
про внесення авансової плати клієнтом, перелік всіх витрат гостей на
послуги, що надходять від різних служб та відділів. Оптимізувати балансові
розрахунки сьогодні дозволяє використання автоматизованих систем
управління, що передають інформацію зафіксовану у пунктах продажу в офіс
головного адміністратора. Для гостей, які користуються кредитом, рахунок
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оплачується у визначений термін (упродовж 30 днів, або у пільговий період до 60 днів). Досвід свідчить, що компанії найчастіше оплачують кредитні
рахунки не пізніше 15-20 днів. Таким чином, надходження інформації про
балансові рахунки клієнтів до головного адміністратора забезпечує
фінансовий контроль дохідної частини діяльності закладу розміщення.
Використання автоматизованих телекомунікаційних систем управління в
окремих готелях США та Західної Європи дає можливість здійснювати
дистанційний контроль рахунків. Згідно цієї системи, гість має можливість
перевірити свої витрати через телеекран, встановлений у номері, водночас, ця
система спонукає клієнта до оплати витрат. Сума витрат може бути
перенесена на кредитну картку, а копія рахунку надсилається клієнту або на
рахунок фірми клієнта. У готелях, що не використовують систему
дистанційного контролю рахунку, рахунок може надсилатись клієнту в номер
в останній вечір його перебування у готелі, що дає можливість клієнту
перевірити всі свої витрати до від'їзду. Гість може подзвонити в офіс
головного адміністратора і поінформувати касира про можливість надіслати
рахунок [4].
За кордоном в готелях категорії 5* вже досить давно розповсюджена
послуга “butler service”. Батлер - це професіонал високого рівня, який
виконує роль суміжної ланки між гостем і службами готелю. Слово «батлер»
походить з англійської мови та до цього часу використовується в
Європейських королівських сім'ях і резиденціях високого рівня. Більш
відомим синонімом слова «батлер» є «мажордом». Мажордом відповідає за
процедуру прийому гостя, що передбачає особливу підготовку номера і
знаків уваги перед приїздом клієнта (вітальних листів, компліментів від
готелю, візитних карток, тощо) [5].
Відчуття та враження гостей від обслуговування в готельному
підприємстві, які може з'ясувати персонал готелю в бесідах під час
перебування та виїзду клієнтів, крім того, відстежуються за спеціальними
анкетами, які є в кожному номері. Звичайно, що гість заповнює таку анкету
за бажанням. Гості самі вказують найбільш актуальні для них ознаки і ті, що
отримують найвищий рейтинг, вважаються більш важливими. Завдяки
методу опитування менеджмент закладу розміщення отримує важливу
інформацію та матеріал для винаходу шляхів підвищення якості
обслуговування.
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У сучасному світі людина все менше уваги приділяє власному здоров'ю.
На полицях мережевих супермаркетів лежить безліч готової продукції, але в
поспіху ніхто не звертає уваги на її склад. Мало хто замислюється, наскільки
важлива якість харчової продукції для збереження здоров'я. Розглянемо,
яким має бути харчування сучасної людини.
Основою підбору раціону повинні ставати принципи правильного
харчування. Правильне харчування – це харчування, яке забезпечує
зростання, нормальну життєдіяльність і розвиток людини, зміцнює здоров'я і
забезпечує профілактику різних захворювань. У сучасній науці проводиться
безліч досліджень, спрямованих на оптимізацію раціону харчування для
профілактики багатьох відомих хронічних захворювань (діабет, ожиріння,
підвищений тиск, серцево-судинні захворювання і рак) [3, с. 5].
Правильне харчування необхідно в будь-якому віці. Це пов'язано з тим,
що основою життєдіяльності людського організму є постійний обмін речовин
між середовищем і організмом. Організм підтримує свій гомеостаз. Стан
стійкої рівноваги всіх його органів і систем з навколишнім середовищем,
регулярно споживаючи певну кількість білків, жирів, вуглеводів, води,
мінеральних солей. При нестачі в організмі певних речовин, починають
витрачатися власні.
У разі ж надмірного надходження речовин в організм, починають
відкладатися жирові запаси. Крім цього, разом з їжею в організм людини
можуть надходити і шкідливі речовини. Якщо раціон людини складено
правильно, раціонально, то він менше схильний до захворювань. Раціональне
харчування сприяє попередженню раннього старіння. Варто зауважити, що
неправильне ж харчування призводить до порушення здоров'я людини в
різних напрямках.
Людина, яка бажає дотримуватись основ правильного харчування
повинна розрахувати необхідну добову дозу калорій, а також звернути увагу
на співвідношення вуглеводів, білків, жирів і мінеральних солей в раціоні.
Також необхідно враховувати, наскільки важлива кількість прийомів їжі в
день і сама естетика харчування. Для здорової людини кількість необхідних
до вживання калорій залежить як від інтенсивності праці (домашнього,
професійного або іншого), так і від антропометричних факторів і віку.
Важливо дотримуватися конкретного і постійного режиму харчування.
Він включає в себе кількість прийомів їжі в день, тимчасові інтервали між
їжею, рівномірний і грамотний розподіл енергетичної цінності добового
раціону.
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Значна частина фахівців сходяться на думці, що найбільш правильним є
чотирьох- і п'ятиразове харчування. Це пов'язано з тим, що воно дозволяє
рівномірно розподілити навантаження на травний тракт і зробити процес
перетравлення їжі максимально комфортним.
Якщо перерви між прийомами їжі будуть занадто великими, є
ймовірність розвитку в організмі гіпоглікемії, тобто значно зменшиться
кількість цукру в крові. При недостатньому надходженні цукру в головний
мозок може знизитися працездатність і з'явитися дратівливість і сонливість.
Ще один важливий аспект – пережовування їжі. У зв'язку з тим, що темп
життя останнім часом значно зріс, більшість продуктів ретельно
переробляються, що залишає все менше роботи для щелепи. Відомо, що це
може сприяти розвитку захворювань зубів і ясен. Саме тому в раціон
правильного харчування слід включити продукти, здатні активізувати
жувальну роботу (яблука, морква та інші).
На думку Поля С. Брегга для безперешкодного створення потужної
нервової системи необхідно виключити з раціону деякий список продуктів.
Звернемо увагу на перелік «неправильного» харчування по теорії Брегга:
цукор рафінований і продукти, які його містять; приправи – гірчиця, кетчуп,
рибні та м'ясні соуси, маринади; маргарин; продукти, насичені жирами;
масло арахісу; сухі злаки; чай; кава; алкогольні напої; копчене м'ясо; копчена
риба і подібні продукти; тютюн; свіжа свинина і продукти з неї; сушені
фрукти, які містять сильні хімічні речовини; консервовані супи [2, с. 128].
В даному списку Брегг не забороняє, але радить уникати в своєму
раціоні певних продуктів. Можна помітити, що багато фахівців в своїх
роботах говорять про те, який негативний вплив на організм надає велику
кількість смаженого, мучного і копченого. А шкода тютюну і алкоголю – вже
загальновідомий факт.
Основні принципи здорового харчування:
- харчування має бути різноманітним і багатим продуктами. Тижневий
раціон обов'язково повинен включати м'ясо, рибу, фрукти, овочі і крупи;
- 50-60% денної норми енергії потрібно отримувати за рахунок
вуглеводів – вони необхідні для роботи мозку. Однак краще віддавати
перевагу повільним вуглеводів (цільнозерновий хліб, гречка, коричневий рис,
макарони з твердих сортів пшениці і т.д.). З ними можна буде довше
відчувати ситість;
- необхідно уникати підсилювачів смаку, консервантів, хімії. Якщо
неможливо відмовитися від них повністю – потрібно мінімізувати зміст цих
продуктів в раціоні;
- бажано, щоб харчування було дробовим – 4-6 невеликих порцій
протягом дня (1 порція повинна приблизно дорівнювати місткості 1 склянки).
Це набагато краще для організму, ніж 1-3 великих порції, тому що довгі
перерви між прийомами їжі – стрес для організму;
- відмовитися від жирних майонезних соусів – вони дуже калорійні, а
крім того, заправки промислового приготування складно назвати корисними.
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Майонез можна замінити на нежирну сметану або натуральний йогурт;
- не обов'язково зовсім відмовлятися від алкоголю, але його прийом
потрібно звести до мінімуму. Найбезпечніший алкогольний напій – гарне
сухе або напівсухе вино. Келих такого вина можна дозволити собі раз в
1-2 тижні;
- велика частина їжі повинна бути зварена, приготовлена на пару або
запечена, але не обсмажена: при обсмажуванні виділяються канцерогенні
речовини, крім того, така їжа дуже жирна;
- не потрібно купувати готову їжу і відмовлятися від напівфабрикатів –
готувати необхідно самостійно, використовуючи якісні продукти, щоб точно
знати, що є на столі. Віддавати потрібно перевагу охолодженим продуктам, а
не замороженим, особливо, якщо мова йде про м'ясо або рибу;
- останній прийом їжі повинен бути не пізніше, ніж за 2 години до сну.
Повний шлунок заважає спокійному сну, та й їжа уві сні перетравлюється
куди гірше [1, с. 16].
Підводячи підсумок, варто зауважити, що харчування, пов'язане зі
здоров'ям, стоїть на одному з перших місць в житті кожного, і майже для
кожного ця проблема – невирішене питання. Людина може і повинна подбати
про себе сама, і один з найефективніших методів – правильне харчування,
дотримання правил якого в наших руках.
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КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ПРАЦІВНИКІВ
ГОТЕЛЮ
Діяльність готелю спрямована на обслуговування як іноземних, так і
вітчизняних гостей. Практика показує, що культура поведінки персоналу
готелю є найважливішим чинником обслуговування. Задоволеність гостя
вибором готелю залежить саме від рівня обслуговування. Будь-які недоліки
та недоробки в роботі готелю можуть залишитися непоміченими, якщо на
допомогу прийде приємний та ввічливий співробітник.
241

Дослідженням та вивченням даного питання займались такі зарубіжні та
вітчизняні науковці, як: Горбась І.М., Білорус Т.В., Д. Елдрідж, А. Кромбі,
О. С. Віханській, О. І. Наумов, С. А. Ліпатов та інші.
Запорукою
успішної
комунікації
є
дотримання
існуючих
загальноприйнятих правил поведінки і норм пристойності. У будь-якій
культурній комунікації партнери можуть відрізнятися за статтю, віком,
національністю, соціальним статусом, а також за рівнем знайомості. Згідно з
цими критеріями культура поведінки обслуговуючого персоналу
вибудовується з дотримання службового етикету. Дана тема в наш час є
однією з найактуальніших. Готельна справа в Україні розвивається в
геометричній прогресії. Наша країна виходить на світовий рівень і вже може
зрівнятися з міжнародними лідерами індустрії гостинності. Але культура
поведінки персоналу цієї сфери до сих пір залишається на низькому рівні.
Неохайна покоївка, зарозумілий охоронець чи груба офіціантка - це те, з чим
може зараз зіткнутися мандрівник у нас в країні. Це і є найгoловнішою
проблемою в готельному бізнесі на сьогоднішній день [1].
Розглянемо докладніше якості готельного працівника, необхідні для
професійних результатів і підтримки іміджу готелю. У взаємодії з гостями
дуже важливо бути ввічливим і тактовним, про повагу до людини необхідно
постійно пам'ятати.
Зовнішніми формами етикету є слова і жести, виражені в вітальних
словах на всіх мовах світу. Неввічливо робити гостю зауваження про
незнання правил поведінки прийнятих в країні, висміювати звичаї і традиції
гостя, а також говорити про помилки в мові і вимові гостя. Також правила
ввічливості передбачають недоторканність до особистих речей гостя.
Тактовна поведінка готельних працівників складається з вміння поводитися,
не принижуючи гідності і самолюбства інших, відчувати та розуміти настрій
іншої людини, враховувати особливості її характеру, психологічні та
національні властивості натури, душевний стан і темперамент, знаходити
відповідні форми і підходи до кожного окремо і вміти підлаштовуватись під
обставини. Нетактовно підкреслювати свою зайнятість, втому, занепокоєння,
поганий настрій, давати вказівки по роботі, робити зауваження і тим більше
сварити підлеглого недоробки чи помилки в присутності проживаючих.
Обов'язкові якості для готельного працівника -достоїнство і скромність [2].
Бувають випадки, коли проживаючі ставляться зневажливо до
обслуговуючого персоналу. Однак в цій ситуації необхідно враховувати
специфіку сфери обслуговування. Залишитися коректним - значить зберегти
свою гідність. Скромність виявляється в стриманості, вимогливості до себе, в
зовнішньому вигляді, в умінні вести бесіду і не переоцінювати своїх
достоїнств і заслуг. За допомогою міміки і жестикуляції можна висловити
своє доброзичливе ставлення до гостя. Не можна проявляти зайвий інтерес до
проживаючих, пильно розглядати, підслуховувати чи втручатися в їх
розмову. Слід дотримуватись дистанції при розмові з гостем, не порушуючи
його особистий простір, також варто уникати різких інтонацій в голосі і
довгого мовчання в процесі бесіди. Абсолютно неприпустимими є розпуста і
вульгарність в поведінці обслуговуючого персоналу готелів [3].
Культура мови також пов'язана з культурою поведінки. Готельному
працівникові необхідно вміти грамотно, ясно викладати свої думки. За
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культурою мови, як і за тоном, потрібно стежити постійно. Необхідно бути
готовим у будь-який час відповісти на поставлене запитання, при цьому
відповідь повинна бути точною і певною, сформульованою у культурній та
ввічливій формі. Але важливо не тільки вміння говорити, а й уважно
вислухати співрозмовника, не перебиваючи його. Дотримання службового
етикету спілкування регламентує стандартні фрази вітання і прощання, теми
для спілкування з гостями, а також телефонний етикет. Найбільш поширені
фрази можуть бути спеціально складені і завчені. Навіть такі незначні, на
перший погляд деталі, повинні залишатися незмінними [4].
Вони підсвідомо впливають на гостя, даючи йому зрозуміти, що в цьому
готелі він отримає якісне обслуговування. Дісціплінарні вимоги в основному
регламентують правила поведінки на робочому місці. Це, перш за все, час
початку і закінчення робочого дня, вимоги до зберігання особистих речей, а
також перерахування того, що забороняється робити на робочому місці. Тому
готелям потрібно приділяти увагу культурі поведінки своїх співробітників.
Потрібно навчати і виховувати ці якості у всього персоналу, а не тільки
пам'ятати про тих, хто стоїть за стійкою ресепшн. Згідно «золотому» правилу
обслуговування гостей слід обслуговувати так, як би ви хотіли б, щоб
обслужили вас. Цим правилом рекомендується керуватися усім керівникам
при написанні стандартів для свого персоналу.
Як правило, стандарти обслуговування повністю відображають
необхідну нормативну культуру поведінкі персоналу готеля. У стандарти
слід включати кодекс професійної етики готельного працівника і принципи
піклування про гостей: гостинність, готовність прийти на допомогу, чесність,
порядність і відповідальність. Стандарти повинні буті гнучкий, відповідати
концепції готельного підприємства, а також їх необхідно постійно
вдосконалювати. Гість з першого кроку при вході в готель і до виїзду з нього
повинен відчувати повагу до себе. Зараз в країні діє багато першокласних
готелів, які за своїм обладнанням, комфортом і обслуговуванням не
поступаються кращим готелям світу. Але в той же час, є повні їм
протилежності. Хотілося б, щоб таких готелів ставало менше, а культура
поведінки та обслуговування в готелях України виходила на міжнародний
рівень.
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Розвиток готельного і ресторанного ринку обумовлено не тільки
прагненням готельних і ресторанних підприємств представити на ринок
оригінальний конкурентоспроможний продукт, але і наявністю географічних,
економічних, організаційних, правових та інших передумов в окремо взятій
країні. В даний час в Україні спостерігається активний розвиток готельного
та ресторанного ринку, обумовлений проведеними роботами по підвищенню
конкурентоспроможності туристичної індустрії. Наша країна все частіше стає
місцем проведення значущих заходів національного та міжнародного рівня,
що сприяє збільшенню туристичних потоків і є поштовхом до подальшого
розвитку ринку готельних і ресторанних послуг. Ефективне функціонування
всієї індустрії гостинності неможливо без присутності конкурентних
пропозицій готельних і ресторанних підприємств, які є найважливішими
ланками в її механізмі.
Заклади готельно-ресторанного комплексу надають споживачам
комплекс послуг, пов'язаних з відпочинком та харчуванням. Також заклади
представлені різними типами: ресторан, кафе, бар, буфет, їдальня, в яких
використовуються різні форми обслуговування [2].
Ресторани можуть обслуговувати як організований контингент (жителів
готелю), так і неорганізований (широкі верстви населення міста і його
гостей). Вони надають споживачам широкий спектр послуг. Основний метод
обслуговування споживачів в ресторані – офіціантами. Застосовуються
наступні форми обслуговування споживачів офіціантами: індивідуальний і
бригадний. Як правило, харчування в приготельних ресторанах здійснюється
за типом «шведський стіл» із сніданком, який включається у вартість
проживання . Порядок обслуговування в таких ресторанах такий, як і в інших
закладах харчування.
Бари – найпоширеніший тип закладів ресторанного господарства при
готелі, який надає можливість споживачам, крім споживання продукції на
місці, відпочити в затишному оточенні, послухати музику, розважитися.
Обслуговування здійснюється барменом за барною стійкою і офіціантом в
залі за столиком. . На поверхах і даху багатоповерхової споруди також
можуть бути розміщені поверхові бари. Для цього вибирають зручні для
споживачів місця, беручи мальовничі краєвиди з вікон бару. Бари також
можуть перебувати в підвальних приміщеннях (спортивній, ігровій,
оздоровчій зонах і аквазоні).
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Буфети здійснюють продаж зі споживанням на місці обмеженого
асортименту холодних страв, бутербродів, напоїв, булочних і кондитерських
виробів, солодких страв нескладного приготування. Допускається відпуск
упакованої продукції на винос, а також реалізація продовольчих товарів.
Їдальні як заклад харчування частіше зустрічаються в структурі
курортних готелів. Вони призначені для виготовлення, реалізації та
організації споживання на місці різними верствами населення сніданків,
обідів, вечерь та відпуск їжі додому. Обслуговування може бути як
офіціантами, так і самообслуговування .
Заклади ресторанного господарства при готелях повинні відкриватися не
пізніше 8 години, щоб ті, хто проживає в готелі могли отримати сніданок. У
кожному конкретному випадку вирішується питання про необхідність у
відкритті в ранкові години ресторану повністю або частково (одного залу або
декількох столиків). Якщо в готелі кілька буфетів, то години їх роботи
встановлюють індивідуально, а перерви не повинні збігатись . Поверхові
буфети, як правило, починають роботу з 7 ранку і закінчують в 22-23 годин
вечора з перервою.[3]
Високий рівень сервісу в ресторані може бути забезпечений в першу
чергу культурою обслуговування, яка забезпечується дирекцією ресторану,
особистим ставленням персоналу до спільної справи. Необхідно проводити
аудит якості. Для цього слід проводити комплексні перевірки якості
щоквартально. На підставі результатів перевірок за рік розробити і
впровадити програму контролю якості. Розробка програми контролю якості
передбачає визначення цільових орієнтирів.
Підприємства ресторанного господарства в структурі готельних
комплексів загальнодоступні, проте зобов'язані обслуговувати в першу чергу
клієнтів готелю. У спеціалізованих установах розміщення – пансіонатах,
готелях-клубах, готелях з лікуванням та інших забезпечується
обслуговування тільки гостей закладу.
Через пандемію готельний
бізнес України не може стрімко
розвиватися. Він безпосередньо ще залежить від політичної ситуації в
країні, розвитку в ту чи іншу сторону конфлікту на Донбасі, а також
економічної стабільності і зростання доходів населення. Але сучасний
ресторанний бізнес в Україні представлений великою різноманітністю типів
закладів. Їх відрізняють хороший рівень обслуговування офіціантами, різні
додаткові послуги, наприклад, безкоштовна парковка, свіжа преса, їжа на
винос; авторські ресторани, де високий рівень кухні, сервісу і цін
орієнтований на постійних клієнтів. Вагому частку серед усіх ресторанів
займають ресторани, облаштовані при готелях. Тому їх розвиток прямо
залежить від процвітання чи занепаду самого закладу розміщення. Це
значить, що керівництво готелю повинно розвивати виробничу структуру як
єдине ціле.[4]
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Можна вважати, що підприємства громадського харчування в готелях –
важливий структурний підрозділ у формуванні основного продукту
гостинності – надання послуг харчування та ряду додаткових послуг. Якщо
виходити з того,що раніше написано,то ресторани поєднують виробництво,
реалізацію та організацію споживання продукції з організацією відпочинку та
розваги споживачів. Тому робота готельного ресторану відрізняється від
роботи звичайного ресторану.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Розвиток ринкових відносин викликає зміни в управлінні персоналом
туристичних підприємств. На даний момент існуючі системи управління
персоналом є неефективними та не зазнають кардинальних змін. Більшість
кадрових спеціалістів на підприємстві мають брак професійних знань та
досвіду з питань підбору персоналу.
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів підбору персоналу на
підприємство присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених:
Кабушкин Н.І., Виноградський В.Д., Данюк В.М., Десслер Г., Сміт Г.,
Друкер П. та інші. При цьому питання, пов'язані зі специфікою організації
ефективного підбору персоналу на підприємства туристичного бізнесу
вимагають більш детального й глибокого дослідження.
Кадрова політика – це система дій або утримання від них стосовно
персоналу, узгоджених з досягненням стратегічних цілей підприємства. Під
кадровою політикою слід розуміти розробку стратегій кадрової політики і
246

роботу персоналу, визначення цілей і завдань, наукових принципів підбору,
розміщення і розвиток працівників. Також важливим є дії керівництва щодо
формування кадрів підприємства, удосконалення організації праці, форм і
методів роботи в умовах певного етапу реалізації стратегії туристичного
підприємства [4].
Після розробки плану функціонування туристичного підприємства
настає час для виконання роботи менеджера – підбору персоналу. Головним
у цій роботі є залучення на вакансію придатних кваліфікованих працівників
для їх оцінки та прийому на роботу.
Важливим є визначення того, хто потрібен підприємству, саме яку
вакансію потрібно заповнити. Основним є чітке висування вимог до
кандидатів. Для полегшення цього процесу, організації створюють
кваліфікаційні карти і карти компетенцій (портрети ідеальних співробітників)
Кваліфікаційна карта включає в себе чіткий набір кваліфікованих
характеристик (загальна освіта, спеціальна освіта, навички), якими має
володіти майбутній співробітник.
Карта компетенцій включає являє собою особистісні характеристики
людини, здібності до виконання різних функцій, набір типів поведінки,
наприклад вміння працювати в колективі, стресостійкість, креативність
[2, с. 127].
Досить ефективним методом підбору кадрів є звернення організації до
агентств з підбору кадрів. Недоліком цього методу є насамперед ціна цієї
послуги, тому більшість підприємств користуються пошуком кандидатів на
сайтах. В інтернеті можна виставити оголошення про пошук працівників та
бачити резюме людей, які шукають роботу.
Головне завдання кадрової політики сьогодні це пошук молодих
амбіційних людей, та створення сприятливого трудового клімату для
розкриття їхнього потенціалу. Для якісного управління персоналом потрібно
створити приємну атмосферу в колективі, мотивувати працівників на
досягання свої професійних цілей.
Управління персоналом в туристичному підприємстві полягає в тому,
щоб мотивувати персонал на надання клієнтам якісного обслуговування.
Способом мотивування персоналу також є рекламні тури, де працівники
можуть навчитись більше ніж в офісі, розширивши свої знання та отримуючи
враження від подорожі. Тому управління не можливе без координації дій
персоналу, мотивації і формування корпоративної культури.
Все більшого значення набувають особистісні якості працівника, його
досвід роботи, комунікабельність, здатність швидко вирішувати проблемні
ситуації, інтуїція, можливість творчо підійти до своєї роботи, стресостійкість.
Здійснення сподівань клієнта повинно бути головною метою надання
послуг. Саме персонал виконує сподівання клієнта на отримання якісних
туристичних послуг. Важливість підпору кадрів яким справді цікава ця
робота є очевидною [3].
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Таким чином, при підборі персоналу необхідно враховувати
зацікавленість кандидата вакансією і його компетенцію. Процес підбору
характеризується дотриманням певних принципів прийому на роботу,
критеріїв оцінки кандидатів та переліку професійних навичок, необхідних
для вакансії.
З метою зниження рівня плинності кадрів рекомендується здійснювати
правильний підбір співробітників у відповідності з вимогами посади, що
визначає основні завдання та функції, що вимагають певної кваліфікації,
знань, практичних навичок, потенціалу та мотивації.
При проведенні співбесіди необхідно діяти за чітко сформованим
планом. Він може містити: бесіду з кандидатом, проведення тестів,
вирішення завдань, бесіду з керівником туристичного підприємства,
знайомство з персоналом.
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РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Десятиліття 2020 року розпочалося з надзвичайно тривожних і прикрих
явищ нових захворювань із понад 30 нових інфекцій, які світ зазнав за
останні 30 років. Цього разу номенклатурою, яка була надана новому спалаху
важкого гострого респіраторного синдрому (ГРВІ), був новий вірус корони.
Пізніше названий COVID-19. Це призвело до створення нових рекомендацій
про подорожі, виданих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
Готельні заклади зіштовхнулися з новими проблемами: відсутність
гостей, закриття, падіння доходів, безпека співробітників і гостей. Зайнятість
готелів у 2019 році становила в середньому 66%, але в квітні впала до
історичного мінімуму - 24,5%. Очікується, що заповнюваність цього року
складе в середньому 52,5%, що на 8,5% більше, ніж у 2020 році. Крім того,
дохід від готельних номерів минулого року зменшився майже вдвічі - до
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84,6 млрд доларів. Цього року очікується його збільшення лише на 25,9 млрд.
доларів, все ще на 34% нижче за часу до пандемії [1]. Варто сказати і про те,
що готелі рівня економ-класу у деяких країнах розвиваються і почуваються
краще за ті, що надають більш високий сервіс. Рівень завантаження в
американських готелях класу економ становить близько 40%, тоді як для
розкішних – менше 15% [2].
Сумна статистика говорить про те, що закладам потрібно шукати нові
способи аби «вижити» на тлі жорстких обмежень. Так, за 2019-2020 роки
заклади, що надають послуги розміщення і харчування, роблять акцент саме
на харчуванні, організовуючи, до прикладу, доставку.
Зміни торкаються й управління персоналом. Пандемія підвищила
важливість функції HR для оперативної взаємодії з бізнесом, для зниження
наслідків пандемії та успішності бізнесу в адаптації до нових світових реалій,
через грамотне управління персоналом. Тактика управління персоналом в
умовах пандемії повинна формуватися комплексно і спиратися на чітке
розуміння наслідків кожного прийнятого рішення, а також - на оновлену
бізнес-стратегію подолання кризи. В умовах наростаючої тривоги в
суспільстві, роботодавець часто стає ключовим орієнтиром для працівників у
контексті отримання своєчасної та якісної інформації про розвиток ситуації в
країні й світі, що накладає на функцію HR підвищену відповідальність за
формування комунікаційної стратегії в компанії. В ході пандемії деякі готелі
застосували такі заходи, як: звільнення кадрів, перерозділ працівників зі
зміною їх функціональних обов'язків, максимально зберігши штат
співробітників, скорочення частки заробітної плати (в основному преміальної
частини) з метою оптимізації поточних витрат, почали самостійно проводити
тренінги для підвищення кваліфікації працівників [3].
Якщо підсумувати зміни у готельному господарстві, що відбулися за
період 2019-2020 рр., можна виділити наступне:
1.
Змінився погляд на підбір кадрів
2.
Загострення уваги керівників до адаптування готелю до кризової
ситуацій, що дозволяють проявляти і підвищити інтерес до системи
управління персоналом підприємства, шукати резерви зростання, формувати
у рядового персоналу більш відповідальне ставлення до виконання своїх
функціональних обов'язків, які в кінцевому підсумку дозволять досягти
стабільності, а можливо і зростання, збільшення прибутковості й добробуту,
посилення конкурентних позицій готельного бізнесу в умовах нестабільного
розвитку.
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Сучасна харчова промисловість застосовує багато різноманітних
способів поліпшення якості харчових продуктів та удосконалення
технологічних процесів, але, найбільш економічно вигідним і легким у
застосуванні залишається використання харчових добавок [1].
Харчові добавки – це речовини, як правило синтетичного характеру, які
додаються в продукти харчування при виготовленні різної продукції. Велику
небезпеку становлять консерванти та стабілізатори, які постійно
використовують у харчовій промисловості для зниження метаболітичних
процесів у мікроорганізмах. Доктор медичних наук, професор Смоляр В.І. у
статті «Сучасні проблеми використання харчових добавок» представив нові
дані щодо використання харчових добавок в Україні, додавання їх в харчові
продукти, тенденції зростання і обсяг їх виробництва в світі [2].
В Україні використання харчових добавок регламентується
«Санітарними правилами по застосуванню харчових добавок» (№ 222 від
23.07.1996 р) [3]. У загальній частині даного документа містяться принципи
оцінки, реєстрації і застосування харчових добавок. Є добавки, котрі
вважаються безпечними, згідно із розпорядженням вищих інстанцій, проте у
деяких людей вони можуть викликати приступи астми або аритмію. Для
таких людей важливо знати, що саме приховується за кодом, що дасть
можливість передбачити реакцію організму на ту чи іншу харчову
добавку[2].
За походженням харчові добавки розділяють на три групи: природні
речовини, аналоги природним речовинам і синтетичні речовини. За своїм
функціональним призначенням їх можна розділити на 10 великих груп:
поживні; ті, що зберігають свіжість; поліпшувачі смаку; консерванти;
прянощі; барвники; ущільнювачі; підсолоджувачі; наповнювачі та інші [1].
Відомо, що консерванти здатні порушити в організмі біохімічні реакції.
Встановлено, що велика кількість шкідливих добавок є в складі барвників, а
барвники є на 100% синтезуючими речовинами. Саме тому їх перевіряють на
генотоксичність адже вони мають здатність впливати на спадковість і
створюють небажані мутації, які здатні проявляються через дії генотоксинів,
які, змінюють генетичний апарат.
Одночасно проводились досліди з проявів репродуктивної токсичності
консервантів – це здатність консерванту впливати на
здатність до
продовження роду. Також консерванти перевіряють на канцерогенність – це
здатність сполуки спричиняти розвиток і ріст пухлин.
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Дослідження проводились на багатьох поколіннях лабораторних тварин,
досліджуючи розвитку мутацій у соматичних клітинах, виявляючи різні
дефекти при клітинному розподілі [4].
До небезпечних добавок у харчовій промисловості належить:
1) тартразін (Е 102);
2) хіноліновий жовтий (Е 104);
3) захід сонця жовтий (Е 110);
4) понсо 4Р (Е 124);
5) червоний чарівний АС (Е 129).
Їх шкідливий вплив на організм людини був доведений ґрунтовими
медичними дослідами, що були проведені у Великій Британії. Встановлено,
що токсичність консерванту здатна зростати при взаємодії двох і більше
добавок. Яскравим прикладом взаємодії двох консервантів та збільшення
їхньої токсичності є поєднання бензойної кислоти разом і сульфіту, тому їх
не можна змішувати разом. Альтернативою їх та заміною можуть стати
збільшенням використання сахарози, сорбінової кислоти, діоксиду сірки,
оцтової кислоти [4].
Поряд з тим, спеціалісти виявили, що не дуже улюблені консерванти
здатні чинити пагубний вплив на синьогнійну паличку — хвороботворний
організм, що є причиною хвороб сечовивідних шляхів, шкіри, очей та м'яких
тканин, і вважається одним із найбільш небезпечних та стійких до
антибіотиків збудників. Консерванти спричиняють у синьогнійної палички
генетичні зміни і роблять її набагато сприятливішою до ліків [5].
Отже, харчові добавки — простий та дешевий спосіб надати продукту
привабливий вигляд і колір, посилити смак, а також продовжити термін
зберігання. Разом з тим,
виробник не може на власний розсуд
використовувати ті чи інші харчові добавки. Добавки регламентуються
дозами, дозволеними для вживання, – так званими гранично допустимими
рівнями, а для багатьох продуктів – добовими допустимими дозами.
Безпечним вважається той рівень, який людина може без шкоди для здоров’я
вживати щодня протягом усього життя. І цей рівень ділять на 100 разів. Саме
тоді вважається, що це є захист від перевищення впливу добавок.
Харчові добавки проходять більше дозволів і досліджень, ніж сам
харчовий продукт. Тому, незважаючи на існуючі у багатьох споживачів
упередження, більшість харчових добавок за впливом на можливість
виникнення захворювань варто усе-таки віднести до розряду речовин
мінімального ризику [1].
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Харчування – один із найважливіших факторів, що визначає здоров’я
людини, її фізичний, психологічно-емоційний стан та підтримує
життєдіяльність її організму. Від належної якості харчування залежить
здатність людини мінімізувати негативну дію зовнішніх чинників
незадовільного екологічного середовища, доброго самопочуття людини, а
також рівноваги соціально-психологічного стану [1].
Це твердження пояснюється тим, що їжа – це мультикомпонентний
фактор навколишнього середовища, що містить понад 600 речовин,
необхідних для нормального функціонування організму людини. Кожна з цих
речовин посідає певне місце в складному гармонійному механізмі
біохімічних процесів і сприяє належному фізичному розвитку людини [2].
В останні десятиліття з’явилося багато нових оригінальних теорій
харчування, які не вписуються в рамки традиційних уявлень, що мають
глибокі історичні корені. Однак у кожній із цих теорій є раціональне зерно.
Для вибору методики харчування важливо знати сильні і слабкі сторони
альтернативних теорій харчування.
Визначним досягненням науки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
було створення теорії збалансованого харчування.
Збалансоване харчування – повноцінний раціон, який повинен містити
харчові речовини п’яти класів: джерела енергії – білки, жири, вуглеводи;
незамінні амінокислоти; вітаміни; незамінні жирні кислоти; неорганічні
елементи. Виходячи з вищенаведеного, збалансоване харчування пов’язане з
урахуванням усіх факторів харчування, їх взаємозв’язку в обмінних
процесах, а також відповідності ферментативних систем хімічним
перетворенням в організмі. Але збалансований підхід до харчування призвів
до хибного висновку, що цінними є тільки засвоювані організмом
компоненти їжі, а інші належать до баласту [3].
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Наступний розвиток науки про харчування пов’язаний з теорією
адекватного харчування. Принципово важливим в теорії адекватного
харчування є виділення не лише нутритивних, але й інших компонентів їжі, а
також ролі баластних речовин та ендогенної мікрофлори.
Теорія адекватного харчування формулює основні принципи, які
забезпечують раціональне харчування, і враховує повний комплекс факторів
харчування, взаємозв’язок цих факторів в обмінних процесах і відповідність
ферментних систем організму індивідуальним особливостям хімічних
перетворень, що відбуваються в ньому[4].
На основі вчення про функції їжі та її біологічну дію на організм
сформована сучасна концепція оптимального харчування. Паралельно з
розвитком і становленням теорії оптимального харчування обґрунтовувалися
різні альтернативні концепції нетрадиційних видів харчування.
Під нетрадиційними розуміють такі види харчування, які відрізняються
від прийнятих у сучасній медицині принципів і методів харчування здорової і
хворої людини. Основні види нетрадиційного харчування: вегетаріанство у
його різних варіантах, макробіотичне харчування, харчування у системі
вчення йогів, роздільне харчування, сироїдіння.
Принцип роздільного харчування базується на ідеї правильного
поєднання продуктів в залежності від особливостей їх засвоєння. Основні
положення роздільного харчування: слід вживати у різний час білки і
крохмаль, білки і жири, білки і цукор, крохмаль і цукор, кислі і солодкі
фрукти, кислі продукти з білками і крохмалем[5].
У роздільному харчуванні оптимальна сумісність основних продуктів
виглядає таким чином: 1)нежирні м'ясо, риба, птиця, цукор, кондитерські
вироби поєднуються тільки з зеленими і не крохмалистими овочами; 2)хліб,
крупи, макаронні вироби, картопля – з олією і вершковим маслом, з
сметаною, овочами; 3)кисломолочні напої, сир – із солодкими фруктами і
різними овочами; 4)твердий сир – з кислими фруктами, томатами, іншими
овочами; 5)овочі зелені і не крохмалисті – з усіма продуктами, крім молока.
Користь роздільного харчування обґрунтовується тим, що у разі не
змішування харчових продуктів їх перетравлювання поліпшується, унаслідок
чого у товстий кишечник потрапляє мінімальна кількість неперетравленої
їжі.
Отже, варто зазначити, що багатовікова практика харчування населення
усіх країн побудована не на роздільному прийомі окремих продуктів, а на їх
розумному поєднанні. Загалом продуктові поєднання пройшли перевірку на
переносимість упродовж життя багатьох поколінь.
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КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
Усі універсальні природничо-наукові концепції містили теорію
харчування як важливий і необхідний складник. Історія науки розглядає три
основнітеоріїхарчування:
• античну;
• збалансованогохарчування;
• адекватного харчування.
1.Антична теорія харчування
Антична теорія сформувалася в добу давньогрецького мислителя
Аристотеля (384-322 до н. є.) і проіснувала до часів давньоримського лікаря
Галена (близько 150-200 до н. є.) - Відповідно до цієї теорії, живлення всіх
структур організму відбувається за рахунок крові, що безперервно
утворюється в травній системі з харчових речовин у результаті складного
процесу невідомої природи, певною мірою подібного до бродіння. У печінці
відбувається очищення цієї крові, після чого вона використовується для
живлення всіх органів і тканин. На основі цієї теорії було побудовано
численні лікувальні дієти давніх людей. Вона послугувала одним з
обґрунтувань очищення організму від шкідливих речовин за допомогою
кровопускання [ 1].
2. Теорія збалансованого харчування
Ця теорія виникла понад 200 років тому і донедавна мала перевагу в
дієтології. Вона набула розвитку на основі досягнень природознавства й
безпосередньо спиралася на дослідження Германа Гельмгольца і Роберта
Майера, які сформулювали закон збереження енергії в живому організмі.
Важливе значення для розвитку цього положення мали праці І. Сєченова та
його учня М. Шатернікова - одного з фундаторів фізіології харчування.
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Суть теорії збалансованого харчування:
• ідеальним вважається харчування, за якого надходження харчових
речовин в організм відповідає їх витраті;
• їжа складається з кількох компонентів, які різняться за фізіологічним
значенням: корисних, баластних і шкідливих, чи токсичних. У ній містяться і
незамінні речовини, що не можуть утворюватися в організмі, але необхідні
для його життєдіяльності;
• обмін речовин у людини визначається рівнем концентрації
амінокислот, моносахаридів, жирних кислот, вітамінів і мінеральних
речовин, що дає змогу створити так звані "елементні" (мономерні) дієти;
• утилізацію їжі здійснює сам організм.
На основі теорії збалансованого харчування було розроблено різні
харчові раціони для всіх груп населення з урахуванням фізичних
навантажень, кліматичних та інших умов; створено нові харчові технології;
виявлено раніше невідомі амінокислоти, вітаміни, мікроелементи.
Класичнатеоріязбалансованогохарчуваннястимулюваларозвитокважливихтео
ретичних і практичних положень, у тому числі про ідеальну їжу.
Вагомий доробок у розвиток теорії збалансованого харчування внесли
академік А. Покровський і його учні. Відповідно до цієї теорії, загальна
кількість харчових речовин має бути не меншого за 60, зокрема 18
амінокислот.12 вітамінів, 16 мінеральних речовин. Співвідношення між
білками, жирами і вуглеводами має становити 1: 1,3: 4,6.
Однак балансовий підхід та ідея рафінованої, безбаластної їжі, яка
випливає з нього, завдали й великої шкоди. Дослідники почали фіксувати так
звані хвороби цивілізації – атеросклероз, діабет, остеохондроз, остеоартроз та
ін. Створення рафінованих продуктів з високим ступенем очищення
обернулося проблемою появи. низки захворювань шлунково-кишкового
тракту. Не менш важливим для людини виявився й режим харчування. Разове
чи дворазове харчування зумовило не лише часткову втрату їжі через
труднощі засвоєння великої її кількості, а й спричинило глибокі порушення
обміну речовин.
Таким чином, теорію збалансованого харчування було піддано
переоцінці. Криза цієї теорії стимулювала нові наукові дослідження в галузі
фізіології травлення, біохімії їжі, мікробіології. Було відкрито нові механізми
травлення. Виявилося, що травлення відбувається не тільки в порожнині
кишечника, а й великою міроюбезпосередньо на його стінці, на мембранах
його клітин. Було відкрито раніше невідому гормональну систему
кишечника. Отримано нові відомості щодо ролі мікроорганізмів, які постійно
мешкають у кишечнику, та їхніх взаємовідносин з організмом людини[ 2].
3. Теорія адекватного харчування
Теорія адекватного харчування увібрала все цінне, що було в теорії
збалансованого харчування, але заявилися і нові положення.
Відповідно до цієї теорії, необхідним компонентом їжі є не тільки
корисні, а й баластні речовини (харчові волокна). Сформувалася уява про
внутрішню екологію (ендоекологію) людини, що існує завдяки взаємодії
організму та його мікрофлори.
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Нормальне харчування зумовлено не одним потоком корисних речовин
зі шлунково-кишкового каналу у внутрішнє середовище організму, а
кількома потоками поживних і регуляторних речовин.
Основний поживний потік становлять амінокислоти, моносахариди
(глюкоза, фруктоза), жирні кислоти, вітаміни, мінеральні речовини, які
утворюються в процесі ферментативного розщеплення їжі. Крім цього
основного потоку, зі шлунково-кишкового каналу у внутрішнє середовище
надходять ще п'ять потоків різних речовин.
Серед них потік гормональних і фізіологічно активних речовин, які
продукуються клітинами шлунково-кишкового тракту. Ці клітини
секретують близько 30 гормонів і гормоноподібних речовин, що
контролюють не лише функції травного апарату, а й найважливіші функції
організму.
У кишечнику формується ще три потоки, пов’язані з мікроорганізмами
кишечника (продукти життєдіяльності бактерій, модифіковані баластні
речовини і модифіковані харчові речовини). Умовно в окремий потік
виділяються речовини, що надходять із забрудненою їжею.
Отже таким чином, харчування має бути не лише збалансованим, а й
адекватним, тобто відповідати можливостям організму. У розробленні теорії
адекватного харчування вагомим є доробок академіка О. Уголєва, керівника
лабораторії фізіології харчування інституту фізіології ім.І. Павлова в СанктПетербурзі[ 3].
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Готельні мережі мають велике значення у розвитку промисловості. Вони
дають можливість просувати на світовий туристичний ринок
високі
стандарти обслуговування, а також сприяють підтримці готельного
обслуговування туристів.
У готельних мережах скорочення витрат йде за рахунок зростання
обсягу продажів. Помилки в процесі діяльності однієї з готелів можуть бути
покриті за рахунок значних доходів і підтримки інших готелів, які входять у
мережу. Незалежні готелі майже не мають можливості помилятися. Отже,
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можна говорити про більш стійке і стабільне положення готелів, які є
членами міжнародних або національних готельних мереж. Тому з метою
забезпечення своєї конкурентоспроможності незалежні готелі створюють
консорціуми.
Головною метою, яку переслідують незалежні готелі при об'єднанні в
консорціуми, є проведення спільного маркетингу для збільшення
прибутковості своїх підприємств, а також для зниження витрат при спільних
централізованих закупівлях, проведення спільного відбору кадрів та їх
тренінгу. Головна заслуга консорціумів у тому, що їх члени набувають вже
відому на міжнародному ринку торгову марку. Консорціуми на відміну від
готельних мереж не можуть контролювати якість готельного продукту і
цінову політику готелів.
Визначальною тенденцією розвитку
готельного господарства
залишається централізація управління. Практично всі готельні мережі ,
незалежно від їхнього рейтингу, зазнаючи жорсткої конкуренції, шукають
будь-які можливості для збільшення свого потенціалу. Причому
централізація управління в дрібних готельних мережах відбувається
інтенсивніше, ніж у великих. До централізації менш схильні так звані
управлінські компанії (consortia). Процес укрупнення готельних мереж
ґрунтується насамперед на розвитку системи франчайзингу (нині приблизно
80 % готелів входять у мережі саме на правах франчайзингу).
Серед міжнародних готельних мереж найбільш представленими в
Україні є Rezidor Hotel Group та Accor.
Світові мережі входять на український готельний ринок з обережністю,
тому, в основному, вони представлені одним – двома готелями .
Найбільша кількість готелів, що входять до міжнародних мереж,
представлена в Києві (9 готелів). Інтерес для міжнародних готельних мереж
становлять ділові та відпочинкові центри України: м. Запоріжжя, м. Львів, м.
Трускавець та ТРК Буковель. Серед особливостей розвитку міжнародних
готельних мереж в Україні варто вказати і те, що першочергово відкривались
4-х та 5-ти зіркові готелі в потужних ділових та туристичних центрах,
натомість сьогодні на український ринок виходять бюджетні (3-х зіркові)
бренди Ibis та Ramada.
На входження міжнародних готельних мереж негативний вплив має
також агресивна військова кампанія Російської Федерації. Зокрема, внаслідок
анексії АР Крим, були втрачені 2 готелі мережі Rezidor Hotel Group в м.
Алушта та готель мережі Best Western в м. Севастополі. Через військові дії на
Донбасі із м. Донецька вийшов міжнародний ланцюг Rezidor Hotel Group.
Така ситуація ще більше ускладнила перспективи входження
міжнародних готельних мереж в українську економіку.
Номерний фонд готелів столиці збільшився протягом 2019 року лише на
110 номерів. Після реконструкції ввели в експлуатацію бутик-готель Riviera
House (65 номерів) і другий корпус Amarant Hotel 3* (45 номерів).
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Головними трендами 2019 року, мабуть, стали нестандартні формати.
Конкуренцію традиційним готелям можуть скласти апарт-комплекси, які
з'явилися на ринку саме минулого року. Цей вид нерухомості набирає
популярність як серед приватних інвесторів, так і серед туристів. Останнім
подобається «домашня» атмосфера і багатофункціональна інфраструктура,
якої немає у звичайних готелях.
Саме тому готельному бізнесу доводиться диверсифікуватися і
розвиватися. І треба визнати, в нього це потроху виходить.
Саме клієнт на даному етапі задає вектор розвитку готельного бізнесу і
штовхає готельєрів і девелоперів на експерименти. Багато хто з них на це не
наважується, і даремно. Аби не втратити і залучити клієнта у непростий час,
зусилля менеджменту готелю важливо спрямувати на пошук нових каналів
продажів, запуск додаткових програм лояльності, поліпшення якості послуг.
Гостей приваблюють не «метри», а враження та досвід, які вони можуть
отримати під час перебування в готелі. Тому важливими стають такі фактори,
як унікальна локація, вражаюча архітектура, нестандартний дизайн, зв'язок з
локальною культурою і занурення у життя міста.
Ринок не приховує: останнім часом до країни приїжджає досить багато
туристів і гостей. Цьому сприяють і лоукости, і відкриття кордонів з
Євросоюзом, і зростання впізнаваності бренду країни на міжнародній арені.
Тепер потрібно кинути всі сили на розвиток туристичної привабливості.
Тут важливою є безпосередня участь перших осіб держави та органів
влади. Йдеться і про інвестиції, і про промокампанії, і про залучення
міжнародного капіталу.
Не варто забувати і про підтримку готельного бізнесу. Девелоперам
потрібні преференції та гарантії, аби бачити економічну доцільність і
життєздатність проекту.
Враховуючи сучасні тенденції у розвитку міжнародної торгівлі і
туризму в Києві, неважко припустити, в якому напрямку будуть розвиватися
міжнародні готельні корпорації.
Адже існує ще стільки незадоволених потреб клієнтів у різних видах
тематичних готельних комплексів. Це можуть бути і готелі для молодят, і
ностальгічні готелі, і готелі біля святих місць паломництва. Новизна послуг є
результатом творчого пошуку і якійсь мірі комерційною цінністю. Однак
необхідно пам'ятати, що впровадження нових послуг і практична реалізація
нових ідей – завжди ризик, тому вони повинні бути добре прораховані і
продумані.
Список використаних джерел:
1.Аккорд Готелі URL: http://www.accord-hotels.com.ua/.
2. Аль-Робаи Ааливи С. Карар. Развитие международных гостиничных
сетей URL: http://tourlib.net/statti_tourism/karar.htm.
3. Басюк О.В. Аналіз світового досвіду функціонування готельних
ланцюгів. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven2015-r/746-basyuk-o-v-analiz-svitovogo-dosvidu-funktsionuvannya-gotelnikhlantsyugiv.
258

4. Зінковська М.Л Розвиток національних та міжнародних готельних
мереж в Україні. Управління розвитком. №21(161), 2013 С. 140–143.
5.
Кількість
готельних
ланцюгів
в
США
URL:
https://www.statista.com/statistics/245752/number-of-hotels-of-hotel-brands-inthe-us/.
6. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика. Київ: Центр
учбової літератури, 2012. 381 с.
Катерина Цимбалюк, 2 курс, група ГРС-22д
Науковий керівник: Наталя Онищук,
к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У наш час готельно-ресторанна індустрія являє собою галузь із високим
рівнем конкуренції. Все частіше ми стаємо свідками того, як відкриваються
новий ресторан або готель. Нові концепції створюються з метою
максимально повного задоволення потреб певних груп споживачів.
Підприємства створюються, а через якийсь час частина з них не витримує
конкуренції й виходить із бізнесу. У готельно-ресторанному господарстві
слово «сервіс» означає систему, що забезпечують високий рівень комфорту,
що задовольняють найрізноманітніші побутові, господарські й культурні
запити гостей [1].
Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання
послуг максимально високої якості. Сьогодні стає все складніше залучити
клієнта зручними апартаментами з красивим видом з вікон, оскільки такий
набір послуг, як супутникове телебачення, Wi-Fi, spa-салон, масажний
кабінет і басейн став звичним і майже обов'язковим. Потенційний гість
готелю - це людина, яка вже не вміє жити без мобільного телефону та
Інтернету, а інформаційні технології дозволяють їй, не виходячи з дому,
вивчити інформацію про готелі на сайтах, забронювати номер on-line, а потім
замовити залізничний або авіаквиток і вирушити у подорож.
В умовах сьогоднішньої конкуренції підприємства індустрії гостинності,
якщо вони хочуть вижити, не можуть більше опиратися на традиційні,
неефективні, консервативні форми культури виробництва [2].
Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів
замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють
функції готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні [3].
Система автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє
управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести
календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних
завдань.
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Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, які
проводять повний аналіз розміщення гостей в готелі і видають повну
аналітику по кожному з них. Ця система дозволяє побачити, які посередники
і турагентства краще за всіх забезпечують «доставку» клієнтів до готелю, а
також допомагає прорахувати статистику клієнтів за віком, статтю,
соціальним статусом, прибутковістю тощо.
Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє
готелю розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні
та дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін.
Система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології
можна планувати завантаження різних приміщень готелю - її конференцзалів, ресторанів, банкетних залів. Також ці інновації в готельному бізнесі
дозволяють створювати оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне
завантаження готелю і даючи йому додаткові можливості для заробітку.
Мережа готелів Starwood Hotelsand Resorts вже запустила SPG Keyless –
першу систему, яка дозволяє відкрити номер просканувавши свій телефон
через програму, коли номер готовий. Тоді приходить смс оповіщення, і
туристи можуть вільно дістатися до свого номеру.
Ruby Hotel у Відні запустив програму на вмонтованих планшетах в
номерах, який вітає туристів з приїздом, та завантажує інформацію щодо
єкскурсії, цікавих місць поблизу готелю, може відповідати на запитання, які
часто виникають у гостей [4].
Крім електронного управління, сучасні готелі також потребують
впровадження нововведень в ресторанній сфері [5]. Це не тільки саме
управління рестораном - коли він перетворюється фактично в окрему
«державу» на території готелю. Це ще й безліч зручностей для клієнтів:
- інтерактивне меню - відвідувачі користуються екраном, вбудованим в
стіл, вибираючи з його допомогою страви і кличучи офіціантів;
- екрани-планшети на столах - поки замовлення готується, відвідувач
може почитати свіжі новини, дізнатися про ресторан побільше, замовити
таксі тощо;
- сенсорні дисплеї, встановлені в холі готелю - актуальні для великих
готелів з декількома ресторанами. Скориставшись ними, гості можуть
побачити меню всіх пунктів харчування в готелі, вибрати кращий з них і
заздалегідь прорахувати свій середній чек.
Особливо активно почала набирати оберти актуальність охорони
довкілля серед учасників сучасного готельно-ресторанного бізнесу, тому все
частіше по всьому світу починають відкриватися еко-готелі. Еко-готель – це
екологічно-сертифіковане житло, яке слідує меті поліпшення стану
навколишнього середовища шляхом зведення до мінімуму негативного
впливу на довкілля, і знаходиться в екологічно чистій місцевості. Тому
плануючи й проектуючи готельні об’єкти особливу увагу власники мають
приділяти екологізації у прийнятті рішень за для задоволення потреб своїх
гостей й покращення довкілля.
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Переваги такого підходу полягають у створенні іміджу готелю,
приязного для довкілля, зменшенні витрат підприємства завдяки більш
раціональному використанню ресурсів, тобто енергії, води й поводження з
відходами, підвищенні конкурентоспроможності завдяки впровадженню
технологічних інновацій, підвищенні екологічної свідомості клієнтів й
працівників підприємства.
Для гармонійного та ефектичного функціонування готельноресторанного
бізнесу
із
навколишнім
середовищем
необхідно
використовувати принципи збалансованого розвитку в управлінні.
Управлінські ланки багатьох готелів, усвідомивши необхідність
удосконалення
природоохоронних
заходів
і
підвищення
конкурентоспроможності, почало активно проводити екологічну політику та
упроваджувати програми орієнтовані на підвищення рівня екологічності
закладу.
Концепція екологічного готелю полягає у приязності для туризму й
довкілля, що у підсумку дозволяє зменшити витрати. При впровадженні еко
інноваційної концепції необхідно враховувати принципи збалансованого
розвитку туризму, які у багатьох країнах, вказують на потребу розвитку еко
об’єктів шляхом представлення позитивних прикладів, які туризм здійснює
на довкілля, підвищення привабливості регіону для туристів й інвесторів,
зменшення витрат функціонування туристичних об’єктів, впровадження
організаційних інновацій.
Концепція екологічного готелю має на меті зменшити негативні явища
між наданням послуг з розміщення та природою й одночасно має особливе
значення для підвищення конкурентоспроможності готельно-ресторанного
бізнесу в Україні.
Для збереження своїх позицій на ринку підприємство гостинності має
впроваджувати передові технології, шукати нові форми в умовах
зовнішнього середовища, що постійно змінюється
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РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД
Меню – найголовніший елемент презентації закладів ресторанного
господарства. Його справедливо називають візитною карткою, адже серед
інших елементів іміджу меню найбільш чітко і лаконічно визначає характер
закладу, його категорію і аудиторію, яку тут очікують.
Останнім часом все більшої популярності у закладах ресторанного
господарства набуває електронне меню. Електронне меню (е-Menu) – це
інтерактивне меню, що реалізується за допомогою сенсорного дисплею, який
розміщують біля столу або на столі, за яким сидить гість або біля барної
стійки. Електронне меню є аналогом паперового, що дає змогу власнику
закладу в будь-який момент легко редагувати асортимент пропонованих
страв та напоїв. При цьому більше не потрібно витрачати час і гроші на
дорогі послуги дизайнерів і друкарень кожен раз, коли потрібно доповнити
або удосконалити меню. Система надає унікальну можливість самостійно
здійснювати налаштування системи, в тому числі дизайн і елементи
візуалізації. Також, відкриваються нові можливості для проведення
рекламних акцій: можна ефективно представити свій бренд, асортимент
фірмових страв і напоїв, а використання спеціальних модулів інтерактивного
меню, що рекламують послуги партнерів (наприклад, салону краси або
закупівельної продукції компанії-партнера) можуть стати додатковим
джерелом доходу [1].
Завдяки запровадженню в закладах ресторанного господарства
електронного меню споживачам не потрібно чекати офіціанта, вони мають
змогу відразу зробити замовлення. Кожен самостійно та швидко може
отримати додаткову інформацію про страви: інгредієнти, рецепт, енергетична
цінність, спосіб приготування, тощо.
Електронне меню надає споживачам закладів ресторанного господарства
можливість:
 візуально в інтерактивному режимі ознайомитися з меню закладу та
наочно й оперативно побачити високоякісні фотографії і детальний опис
кожної страви;
 робити замовлення, не викликаючи офіціанта;
 викликати офіціанта, наприклад, для того, щоб попросити рахунок;
 отримати додаткові послуги, оскільки в комп'ютері з е-Menu, як
правило, є ще такі функції: ігри, гороскопи, анекдоти, відео, музика, тощо.
Під час роботи з електронним меню на будь-яких його етапах можливий
виклик офіціанта для допомоги з освоєнням меню, вибором страви чи
замовленням додаткових послуг.
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Постачальники електронної техніки забезпечують якісне сервісне її
обслуговування, проводять всі роботи з інтеграції та художнього оформлення
електронного меню в інтер'єрі ресторану, кафе чи бару, що створює умови
для активного впровадження нової прогресивної технології планування та
рекламування закладу ресторанного господарства на практиці.
Австралійський ресторан в передмісті Сіднея став першим у світі
закладом, в якому традиційне паперове меню замінили планшетами iPad.
Тепер клієнти ресторану Global Mundo Tapas можуть переглянути список
страв за допомогою спеціально розробленого додатка для iPad і вибрати
вподобані страви одним натисненням кнопки.
Ресторан Global Mundo Tapas визначив такі переваги впровадження
електронного меню збільшення прибутку; відвідувачам простіше і зручніше
зробити замовлення; як наслідок – збільшується кількість замовлених страв;
підвищення якості обслуговування; зменшується час приймання та обробки
замовлення; як наслідок – підвищується лояльність клієнтів; підвищений
інтерес до обслуговування; електронне меню приверне нових клієнтів, яким
цікаво все нове; зручність оновлення асортименту і цін. Для внесення змін в
меню не треба нічого заново друкувати, досить пари кліків [2].
Ряд ресторанів Європи, США та Японії також випробовують нову
технологію. Замовлення страв за допомогою сенсорних екранів: ресторани
мережі «Hip» (м. Нью-Йорк), ресторан «Inamo» та «Pan Asian» (м. Лондон),
ресторан швидкого обслуговування «Bagger» (м. Нюрнбергг) [5]. В Ізраїлі,
Бельгії та Франції вже розпочали встановлення електронного меню в сушібарах, пабах й сімейних ресторанах, прикладом є ресторан «Frame» (м. ТельАвів).
На сьогоднішній день електронне меню доступне в декількох варіантах
виконання. Найбільшою популярністю серед рестораторів користується
Apple IPAD або IPAD2 з операційною системою IOS, іншим більш дешевим
варіантом є планшетний персональний комп’ютер Tablet PC на базі
операційної системи Google Android [3].
В Україні популярності набуває таке програмне забезпечення як
RestroMarket. Цей модуль популярний для використання у закладах
швидкого харчування. Він дозволяє замінити декілька касових місць. Робота
цього забезпечення є дуже простою, споживачу необхідно лише вибрати на
планшеті бажані страви, напої, тощо, а термопринтер роздруковує їм чек зі
штрих-кодом. Цей чек сканує касир і здійснюється оплата. Це є дуже
зручним та економним в часовому плані рішенням для закладів ресторанного
господарства.
Ще одним прикладом IТ-технологій для застосування в ресторанному
бізнесі є Skullmapping – створення візуальних ефектів за допомогою 3Dпроекції. Поки гості очікують своє замовлення, на їх столах за допомогою
проекторів під стелею і 3D анімації з’являється маленький шеф-кухар, який
готує прямо в їх тарілках. SkullMapping розроблено художнім колективом під
керівництвом Filip Sterckx і Antoon Verbeeck (Бельгія).
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Електронне меню, як й інший предмет, не може мати лише переваги,
воно має й недоліки. Зокрема, електронне меню – це комп’ютерна програма,
яка реалізується за допомогою портативних пристроїв, а значить й
неможливо виключити збої у роботі програми, які можуть призвести до
різних наслідків (некоректне відображення страв, неправильне визначення
кінцевої суми чеку, не отримання кухнею замовлення та інші). Для
вирішення даної проблеми необхідне постійне консультування та
супроводження програмістів, що несе за собою додаткові витрати. Також
зменшення взаємодії між клієнтом та офіціантом, з одного боку є перевагою,
проте з іншого можна визначити як недолік. Клієнту значно складніше
отримати всю необхідну інформацію стосовно страви та пораду відносно
того, яка страва краща, а також вносити зміни до її складу (наприклад, якщо
на якийсь компонент у людини алергія – постає питання про заміну його
іншим або виключення). Доброзичливість та відвертість офіціантів сприяють
виникненню у клієнтів позитивної думки відносно закладу, створюють його
атмосферу, тому дуже важливим є взаємодія та взаєморозуміння між
клієнтом та обслуговуючим персоналом. Підсумовуючи вищевикладене,
можна зробити висновок, що переваги електронного меню превалюють на
його недоліками. Воно може стати ефективним засобом удосконалення
системи замовлень, що в свою чергу скоротить витрати підприємства та
збільшить прибуток [4].
Таким чином, ресторанний бізнес має підвищувати свою
конкурентоспроможність за допомогою більшої концентрації своєї уваги на
введені нових форм обслуговування та технологіях. Сучасний вид інновації
для закладів ресторанного господарства є введення електронного меню та
візуальних ефектів 3D проекції, що забезпечують якісне та швидке
обслуговування, унікальність сервісу та відчуття комфорту при відвідуванні
підприємства.
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У розвитку агропромислового комплексу України особливе місце
надається стабілізації і подальшому розвитку саме м’ясної промисловості.
М'ясна промисловість – галузь харчової промисловості, підприємства
якої здійснюють заготівлю та забій худоби, птиці, кролів та виготовляють
м'ясо, ковбасні вироби, м'ясні консерви, напівфабрикати (котлети, пельмені
та інші кулінарні вироби) [1-3].
За вартістю виробленої продукції ця галузь посідає перше місце в
харчовій промисловості.
М'ясні продукти є головним елементом державного стратегічного
запасу, а галузь м’ясної та м'ясопереробної продукції має великий вплив на
розвиток економіки України. Через те, що м'ясний ринок та ринок
м'ясопродуктів в Україні становить значну частку, то пріоритетом у
національній продовольчій політиці мають знаходитись розвиток та
підвищення конкурентноспроможності національних підприємств галузі.
Підприємства м’ясної промисловості являють собою багатопрофільні
виробництва, ефективність роботи яких визначається рівнем оснащеності
технологічним обладнанням, станом розвитку технології та якістю
виробленої продукції. Беручи до уваги світовий досвід, планується вивести
Україну на якісно новий рівень, що передбачає підвищення якості та
відновлення обсягів продукції, не менш важливим є значно збільшити
асортимент і глибину переробки сировини.
Для здійснення поставлених планів, необхідним є будування
високоефективних підприємств, вдосконалення технологічних процесів
виробництва продукції, здійснення технічного переобладнання діючих
м’ясопереробних підприємств.
За специфікою приготування ковбасні продукти можна розділити на
наступні види: варена ковбаса, варено-копчена ковбаса, напівкопчена
ковбаса, сирокопчена ковбаса, сиров'ялена ковбаса, сосиски і сардельки,
паштети і сальтисон, м'ясні делікатеси.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної м’ясної промисловості,
зокрема у виробництві ковбас, одним із важливих напрямків є науковотехнічні проблеми, пов’язані із використанням принципово нових
виробничих процесів, заснованих на ефективних методах біотехнології.
Виробництво комбінованих м’ясопродуктів в поєднанні з білковмісними
продуктами рослинного та тваринного походження дозволяє впливати на
склад і властивості готових продуктів, а також більш раціонально
використовувати білкові ресурси. За рахунок такого поєднання можливе
підвищення
функціонально-технологічних
властивостей,
біологічної
цінності, покращення органолептичних показників готового продукту.
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«Птахокомбінат «Бершадський» на сьогодні потужна постать у
птахівничій галузі майже із 40 річним досвідом, відома не лише в Україні, а й
далеко за її межами. Також ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» перший в
Україні розпочав виробництво напівфабрикатів, ковбасних виробів,
копченостей з м'яса птиці-бройлера.
Комбінат випускає майже 100 найменувань якісної, екологічно чистої
продукції. Зокрема, 31 - охолодженого та замороженого м'яса птиці; 6 копченостей; 5 - консервів; 3 - рулетів; 16 - ковбасних виробів; 20 напівфабрикатів. Курячі делікатеси з маркою ПрАТ «Птахокомбінат
«Бершадський» можна зустріти у кожному райцентрі Вінницької області,
також в Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, в
десятках інших міст України.
На підприємстві функціонує шість цехів з вирощування бройлера на 7,5
мільйона голів птиці, потужний цех забою та переробки, міні-комбікормовий
завод, електроцех, ремонтна майстерня. Птахокомбінат має власний
автопарк, який розпочинав свій шлях із семи автомашин, а зараз налічує 75
транспортних одиниць.
Сировину для виробництва ковбасних виробів поділяють на основну та
допоміжну. До основної належить яловичина в охолодженому або
розмороженому стані, свинина, шпик хребтовий, жир – сирець яловичий
підшкірний [4-5].
Ринок ковбасних виробів України попри всі економічні складнощі
демонструє досить стабільний розвиток, зростає тенденція до нарощування
обсягів виробництва ковбасних виробів. Українські виробники виходять зі
своєю продукцією на ринки інших країн, поступово нарощуючи свої
експортні можливості. Цьому, зокрема сприяє те, що ринок ковбасних
виробів України має великий і різноманітний асортимент, який задовольняє
смаки різних споживачів
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Еволюція готельної справи безпосередньо пов'язана з розвитком туризму
в тому чи іншому регіоні. Цю однозначну залежність неважко простежити в
самому понятті «туризм». Туризм передбачає переміщення в іншу країну або
місцевість, тимчасове проживання за межами власного будинку. Очевидно,
що поява нових туристичних напрямків миттєво призводить до будівництва
готелів, розвитку готельної інфраструктури в різних регіонах планети.
Французьке слово «туризм» (tourisme, від tour - прогулянка, поїздка)
увійшло в сучасний побут порівняно недавно, прийшовши на зміну поняттю
«подорож». У свою чергу «подорож - пересування по будь-якій території,
акваторії з метою їх вивчення, а також із загальноосвітніми, пізнавальними,
спортивними та іншими цілями»
У глобальному світі, де політичні, економічні та культурні зв'язки між
країнами і регіонами стають все більш тісними, туризм перетворився в одну з
найважливіших галузей світового господарства.
Розглянемо етапність розвитку туризму як напряму економіки. Туризм в
сучасному розумінні - масовий туризм - виник в середині XІX в. (Перші
масові поїздки, організовані Томасом Куком в 1841 р в Англії). Однак слід
враховувати і більш древній досвід - з найдавніших часів мандрівники
відправлялися в дорогу з пізнавальними, торговими, військовими,
спортивними, релігійними та іншими цілями, користувалися послугами
підприємств гостинності, де подорожуючим надавались послуги харчування і
розміщення.
У сучасній літературі прийнято розрізняти наступні етапи розвитку
туризму і становлення готельної індустрії:
1. До початку XIX ст. Перед історія туризму Стародавній світ:
формування мережі заїжджих дворів на території Римської імперії, розвиток
системи караван-сараїв на Сході. Середньовіччя: поширення релігійних
подорожей. Епоха Великих географічних відкриттів: зародження
підприємств гостинності.
2. XIX - XX ст. (період між двома світовими війнами) елітарний туризм.
Зародження спеціалізованих підприємств з виробництва туристичних
послуг(Перша світова війна). Початок становлення соціального, масового
туризму.
3. Сучасний етап (Після Другої світової війни) масовий туризм.
Формування туристичної індустрії як міжгалузевого комплексу по
виробництву товарів і послуг для туризму, оптимізація і вдосконалення
територіальної структури, поява міжнародних готельних мереж.
267

Перша світова війна, Велика депресія 30-х років і Друга світова війна
істотно сповільнили розвиток туристичної та готельної індустрії в усьому
світі. Багато власників готелів в США під час Великої депресії не змогли
розплатитися по кредитах, будівництво нових готелів практично
припинилося на кілька десятиліть. Лише в Німеччині з приходом до влади
націонал-соціалістів спостерігалася зворотна тенденція, а саме: керівництво
країни того періоду пропагувало здоровий спосіб життя і активний масовий
відпочинок. Саме в Німеччині вперше з'являються хостели - недорогі готелі
без додаткових зручностей, які надають спальне місце на короткий термін.
Незважаючи на англійське походження слова «hostel» - гуртожиток, хостели
орієнтовані в основному на молодь і людей з невеликим достатком, в
номерах одночасно проживає кілька людей. В повоєнній Західній Європі
готелі в основному були орієнтовані на американських туристів, прийом яких
був істотним джерелом доларових надходжень. У США ж широке
поширення набувають мотелі,розраховані на туристів-автолюбителів. Можна
сказати, вони стають частиною американської субкультури - американського
автомобільного туризму.
Зростання суспільного добробуту і скорочення робочого часу в
розвинених країнах роблять туризм по справжньому масовим, а розвиток
транспорту (повітряного, залізничного автодорожнього) істотно збільшує
мобільність населення. У той же час збільшується число поїздок з метою
встановлення ділових зв'язків.
Масовий попит на туристичні послуги призводить до формування
потужної індустрії відпочинку. Підприємства розміщення (готелі, будинки
відпочинку і т. д.) прийнято відносити до суб'єктів тур індустрії. При цьому
сама індустрія туризму представляє собою багатогалузевий виробничий
комплекс, який займається відтворенням умов для подорожей і відпочинку,
тобто виробництвом туристського продукту. Відбувається поступова
трансформація готельної справи з індустрії малих підприємств, що
знаходяться в приватній власності і управляються на незалежній основі, в
сучасну індустрію з різноманітними способами володіння і управління:
франчайзинг, партнерство, оренда і управління за контрактом. В умовах
глобалізації все більшого значення набувають великі готельні мережі,
володіють готелями по всьому світу, а туристичний продукт стає все більш
стандартизованим. В той же час важливі оригінальний підхід до клієнта,
оригінальність наданого туру.
Можна говорити про сьогодення готельному бумі кінця XІX в .: поряд з
розкішними п'ятизірковими готелями будуються різноманітні пансіонати,
будинки відпочинку, кемпінги та туристичні бази. Поступово і готелі більш
низького класу підвищують стандарти якості послуг і комфортності, багато в
чому завдяки все зростаючої конкуренції на ринку. Не так давно, в складі
делегації на Міжнародну космічну станцію відправився перший турист.
Багато інформагентства вже повідомили про плановане відкриття першої в
світі космічної готелі до 2012 р. туристична компанія побудує готель у
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декількох десятках кілометрів від Землі, яка, можливо, стане найдорожчим
підприємством індустрії гостинності та туризму за всю історію. В даний час
відправкою туристів в космос вже займається компанія Space Adventures.
Туризм «для відпочинку», екскурсії та сімейний відпочинок - не
настільки перспектив не напрямок в готельному ринку.
За останні кілька років в місті досить бурхливо почала розвиватися ніша
міні-готелів. Такий готель,який володіє зазвичай невеликою номерним
фондом (від 20 до 50 місць), володіє, проте, своїми перевагами. По-перше,
завдяки невеликій площі він розширюється географія розташування (може
з'явитися практично в будь-бій частини міста). По-друге, він також може
залишатися конкуренто спроможними з меншими витратами, ніж великий
готель. По-третє, він привертає інвесторів: бізнес досить високо
рентабельний, вкладені кошти повертаються в середньому через два роки.
Впровадження нових спеціальностей у вищих навчальних закладах дасть
віддачу лише через кілька років, поки ж готельєри вважають за краще
навчати персонал «без відриву від виробництва».
Не дивлячись на те, що міні-готелі активно розвиваються, а великі готелі
активно реконструюються, майбутнє готельного бізнесу належить великим
інвесторам.
Порівнюючи розвиток цієї сфери в регіоні і на заході, можна відзначити,
що в Німеччині, Італії, Франції виставковий комплекс завжди включає в себе
елементи інфраструктури, в тому числі і готель. Оскільки виставки і форуми
є зазвичай центральними подіями і приводами для ділових поїздок, логічно
проживання гостей міста неподалік або на території виставкового комплексу.
Таким чином, можна відзначити, що готельна справа безпосередньо
пов'язано з розвитком туризму в тому чи іншому регіоні, крім цього нові
технології, розвиток засобів пересування продовжують сприяти зростанню
туристичної і готельної індустрії. Подорожі стають все більш зручними,
швидкими і безпечними, а асортимент послуг, що надаються неухильно
зростає, вражаючи своєю різноманітністю. Історія індустрії гостинності
найтіснішим чином переплетена не тільки з історією туризму і подорожей, а
й з історією розвитку людської цивілізації в цілому: в ній присутні і
революційні зміни, і періоди затишшя. Частка туризму у світовій торгівлі
постійно зростає. Можна сказати, що число туристів і мандрівників не тільки
визначається добробутом людей, їх соціальним становищем, міждержавні та
міжкультурні відносинами, а й у все більшій мірі визначає їх.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА
Україна є однією з найбагатших на чорнозем країн світу. Відомо що
зернові культури на території нашої країни вирощували здавна та випікали з
них хліб. Люди культивували пшеницю, ячмінь, просо, коноплі, бобові
культури. На сьогодні теж вирощують всі перечислені рослини, але
удосконалені. Селекціонери – агрономии винайшли нові сорти жита,
пшениці, тритикале, яке є помісю жита і пшениці.
Завданням роботи є збагачення раціону людей корисними
речовинами, які є в хлібі.
Бездріжжовий хліб, що приготовлений на розчині, має низку
характерних ознак, які на перший погляд, можуть здатися недоліками.
Основними компонентами хліба є житнє та пшеничне борошно, курага,
сіль, закваска.
1. Велика щільність і деяка твердість. Дійсно, хліб на натуральні й
розчині не буде таким пухким і легким, як дріжджовий. Але все ж він
доситьм'який і під час зберігання не засихає й не перетворюється на
сухар.
2. Смакова відмінність. Через відсутність дріжджів смак хліба на розчині
дещо відрізняється.
3. Менший об’єм як наслідок більшої щільності. Порівняйте дріжжовий
та бездріжжовий хліб. За однакової ваги хліб на розчині буде в 2 рази
меншим.
Жито містить багато незамінних амінокислот.
Зерно жита є джерелом потрібних людині поживних речовин: білків,
вуглеводів, мінеральних речовин (фосфор, калій, натрій, магній, залізо,
кальцій), вітамінів, зокрема В і Е, ненасичених жирних кислот, біологічно
активних речовин, мікроелементів та харчових волокон. Хліб із житнього
борошна грубого помелу є повноцінним продуктом харчування, що
зумовлено біохімічними показниками зерна. Наукою про харчування
доведено, що хліб із житнього борошна більш корисний, ніж пшеничний.
Білка в зерні жита трохи менше, ніж у пшениці, але він містить більше
життєво важливих незамінних амінокислот: лізину, аргініну, треоніну,
метіоніну, валіну та цистину. У зерні жита озимого 1,5—3,5% жирів
(житняолія).
Деякі корисні властивості житнього хліба. Житній хліб ситний:
клітковина не збільшує калорій, волокна жита «зв’язують» воду в шлунку,
розбухають і надають відчуття ситості. Споживання житнього хліба запобігає
цукровому діабету і сприяє нормалізації рівня цукру в крові. Клітковина
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житнього хліба знижує потребу в інсуліні, тому людина менш втомлюється,
ризик захворіти на діабет значно знижується. Рівень цукру в крові
підвищується і тривалий час залишається стабільним. Харчові волокна, які є
в житньому хлібі, поглинають холестерин та токсичні речовини. Вітаміни
групи В та Е, які містить зародок жита, захищають людину від захворювань
серця та кровоносних судин. Житні волокна зменшують ризик захворіти на
рак кишечнику, а споживання їх у великій кількості — на рак молочної та
передміхурової залози.
Ще один фактор, який додає користі продуктам з жита – це
антиоксиданти. Кишкові бактерії посилюють їх позитивний вплив на
організм, сприяючи їх адсорбції в кишечнику.
Борошно включають в раціон діабетиків, томуб, що воно складається з
повільних вуглеводів.
Корисні властивості пшениці. Зерна пшениці містять клітковину –
потужний стимулятор моторики кишечника. Пшеничні висівки запобігають
перетворенню вуглеводів в жири в шлунково-кишковому тракті і тим самим
сприяють нормалізації ваги. Пектини в складі пшениці абсорбують шкідливі
речовини, зменшуючи гнильні процеси і прискорюють загоєння слизової
оболонки кишечника.
Солі магнію і калію в злаку активізують вуглеводний обмін, беруть
участь у формуванні кісткової тканини, нормалізують роботу серця і
центральної нервової системи.
Курага – це половинки абрикосів без кісточок, висушені на сонці. На
жаль, сучасні виробники часто грішать правильним рецептом приготування
кураги. Від цього її користь значно зменшується, а вживання великої
кількості таких сухофруктів може нанести шкоду здоров'ю.
Користь кураги. До складу кураги входить безліч корисних речовин:
вода в дуже невеликих кількостях білки, жири, вуглеводи, клітковина,
пектини, сахароза, органічні кислоти, вітаміни: А, група В, ніацин, холін, Е,
К, С, зола, калій, магній, кальцій, натрій, фосфор, мікроелементи, залізо,
марганець, мідь, селен, цинк.
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ПІДПРИЄМСТВАХ ТИПУ ХОСТЕЛ
Готельне підприємство – це база будь-якого туристського продукту.
Розміщення завжди входить в пакет послуг, якими б не були подорож або
відпочинок. Так уже влаштована людина, що раз на добу повинна
відпочивати, мати нічліг в місці перебування.
Ці основні послуги і надають готельні підприємства різного типу і рівня
обслуговування. Тому наявність готельних підприємств в тому чи іншому
регіоні, туристському центрі значно впливає на можливості прийому
туристів. Крім того рівень і стандарти готельного обслуговування в значній
мірі впливають на стандарти обслуговування туристів в цілому.
Є й інше визначення готелів, простіше для сприйняття: готель – це
підприємство, яке надає людям, що знаходяться поза домом, комплекс
послуг, найважливішими серед яких є в рівній мірі послуги розміщення та
харчування [1].
Формування малих готелів, особливо актуально з урахуванням
збільшення обсягів туризму і забезпечення сучасних стандартів якості
туристичного обслуговування. Малі готелі доповнюють великі і середні
готелі, формують ділову і туристську привабливість міста, сприяють
розвитку малого бізнесу, створенню нових робочих місць у сфері послуг,
зростання надходжень до бюджету міста і муніципальні бюджети.
Хостел – тимчасове житло економ-класу для туристів, орієнтоване в
основному на молодь, головна відмінність якого від готелю – плата за місце,
а не за номер. Для них притаманні як одноярусні, так і двоярусні ліжка,
спільна кухня та зручності (туалет, ванна, душ) загального користування.
Номери можуть бути мішаного типу (незалежно від статі), або поділені на
чоловічі та жіночі. В номері може бути від двох ліжок і більше [2].
Одна з різновидів готелю економ-класу – хостел.
«Класичний» хостел – це щось середнє між скромним і недорогим
студентським гуртожитком і повноцінної готелем з високим рівнем сервісу:
десяток номерів – «Дорміа» (від англ. Dorm – «гуртожиток») на 10-12 осіб зі
зручностями на поверсі і кухнею громадського користування. Відвідувачам
гарантовано швидке оформлення, по добова оплата, зручна окреме ліжко,
чиста білизна, душ, гарячий сніданок і персональний сейф для зберігання
особистих речей [3].
У кожному хостелі присутні колективні «зони відпочинку». При цьому
вам доведеться змиритися з тим, що в номері можуть проживати сторонні
люди будь-якого віку, статі та професій, а двері в номерах хостелів не
замикав, забезпечуючи вільне переміщення постояльців і високий рівень
спілкування.
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Хостел, міні-готель – це публічна готель, що надає мандрівникам на
короткий або тривалий термін житло – як правило, спальне місце без
додаткових зручностей в номері. Ванна, душ і кухня – загального
користування [4].
В ціну проживання в хостелі входить мінімально необхідний набір
послуг для проживання, таких як чиста постільна білизна, пральня, камера
зберігання, сейф для зберігання особистих речей, комп'ютер, факс, обладнана
кухня, необхідна інформація про місто. Хостел – це альтернатива для тих,
хто хоче подивитися світ, але у кого немає великими доходами [5].
Хостели можуть створюватися на базі:

існуючих готелів;

учбових закладів;

гуртожитків;

багатокімнатних квартир;

без відпочинку.
Дозвільна документація для відкриття хостелу така ж, як і для відкриття
готелю. Найчастіше хостелах присвоюються «зіркові» категорії: «одна зірка»
або «дві зірки».
Процес надання основної послуги у готельній діяльності мож на
схематично поділити на кілька основних етапів:

інформація про надання комплексу послуг;

бронювання місць;

реалізація послуг;

зустріч і проводи гостей;

обслуговування під час перебування в готелі.
Хостели, що претендують на отримання класу, вищого від стандартного,
повинні виконувати такі вимоги [6]:

реєстрація прибулих протягом усього дня;

можливість онлайн-бронювання місця у хостелі;

вміння вітати прибульців та постояльців і повідомляти їм
необхідну інформацію рідною для них мовою;

приймання оплати за кредитними картками, наявність пунктів
обміну валют безпосередньо у самому хостелі або у будівлях по сусідству.
Підсумовуючи все вище сказане, зазначимо, що хостел – це один із
найбільш затребуваних засобів тимчасового розміщення серед молоді в
Європі та у всьому світі. Популярність даного типу розміщення
забезпечується, перш за все, невисокою вартістю послуг. Вимоги до хостелів
в Україні практично не відрізняються від міжнародних вимог, що в свою
чергу повинно свідчити про належний рівень обслуговування клієнтів у
вітчизняних хостелах.
Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі, на наш погляд,
повинно бути удосконалення вітчизняної законодавчої бази, форм
статистичної звітності для забезпечення реального обліку та ефективного
функціонування хостелів як окремого специфічного виду засобів
розміщення.
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Санаторії (новолат. sanatorium, від лат. Sano – лікую, зцілюю,
оздоровлюю), лікувально-профілактичні заклади для проведення санаторнокурортного лікування, де в лікувально-профілактичних цілях застосовують
природні лікувальні фактори в поєднанні з дієтотерапією, лікувальною
фізкультурою, фізіотерапією та іншими методами лікування. Все більшого
значення набувають також місцеві санаторії, особливо для хворих, яким
рекомендовано перебування у звичних кліматичних умовах або
протипоказані далекі поїздки [1].
Поряд із санаторним, на багатьох курортах організовано амбулаторне
лікування хворих, яке здійснюється курортними поліклініками, що володіють
необхідними лікувально-діагностичними кабінетами і лабораторіями, з
кваліфікованими лікарськими кадрами.
Розміщуються амбулаторні хворі в пансіонатах, готелях і в орендованих
у місцевих жителів приміщеннях, харчуються в дієтичних їдальнях курортів.
За наявності відповідних умов їх прикріплюють для лікування і харчування
до санаторіїв. На амбулаторне лікування направляють хворих, що не
потребують дотримання санаторного режиму (більш легкі форми
захворювань) [2].
274

Вся діяльність курортів і санаторіїв підкоряється вимогам лікувального
процесу та раціонального для хворих і відпочиваючих режиму. Курортний
режим регулює порядок і час роботи загальнокурортних лікувальних (ванні
будівлі, грязелікарні, пляжі), видовищних та побутових установ і
підприємств громадського транспорту, торгівлі, забезпечує дотримання
санітарних умов і так далі. Головним у санаторії є санаторний режим, який
неухильно проводиться і регулюється усім персоналом. Він регламентує
правила поведінки хворого, загальний розпорядок дня, порядок роботи
лікувально-діагностичних кабінетів і лабораторій, форми і час проведення
культурно-масових заходів. Він передбачає також призначення лікарем
індивідуального режиму відповідно до загального стану хворого і характеру
його захворювання [3].
Особливість курортної практики полягає в тому, що вона поєднує в собі
кілька функцій:
- профілактичне оздоровлення населення;
- реабілітацію хворих;
- анімаційно-дозвіллєву діяльність.
Профілактичне оздоровлення населення в санаторно-курортній практиці
здійснюється з використанням двох основних форм:
- компенсаторно-розширеного відновлення фізичних сил людини,
здійснюваного в щоденному лікуванні в санаторіях-профілакторіях у вечірні
години ;
- розширеного відновлення фізичних сил і здоров'я в процесі
санаторного лікування у відпускний період .
На основі використання природних лікувальних ресурсів для
профілактики захворювань шляхом впливу на фактори ризику відбувається
відновлення фізичного та психічного здоров'я людини на курортах. Курорти
сприяють збереженню і зміцненню здоров'я, попередженню виникнення
хвороб.
Реабілітація хворих після перенесених важких захворювань (інфаркту
міокарда, реконструктивних операцій на судинах, церебральних судинних
кризів і катастроф з важкою патологією нервової системи та опорно-рухового
апарату тощо) займає більше місце в лікувальній практиці курортів, сприяє
поверненню хворих до активного життя, зберігає можливість подальшої
трудової діяльності більш 50% пройшовших реабілітацію людей. Курортне
лікування є найважливішим елементом сучасної медицини в боротьбі за
зниження захворюваності населення, попередження інвалідності і, як
наслідок цього, збереження і відтворення трудових ресурсів [4].
Санаторно-курортне лікування – лише один з етапів лікування хворого,
воно має бути узгоджене з попередніми та наступними лікувальнопрофілактичними заходами. Його ефективність значною мірою визначається
правильним відбором хворих на курорти і в санаторії. Хворий не може бути
прийнятий в санаторій без санаторно-курортної карти, яка містить медичні
рекомендації лікаря та завідувача відділенням лікарні або будь-якого іншого
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лікувального закладу, що направляє його на санаторно-курортне лікування.
Ці рекомендації враховують стадію захворювання, загальний стан хворого,
наявність супутніх захворювань, результати обстеження хворого
безпосередньо перед направленням до санаторію і попереднього лікування у
поліклініці або стаціонарі, складність поїздки на курорт, кліматичні
особливості курорту, ймовірні погодні умови сезону, коли хворий буде
знаходитися на лікуванні в санаторії [5].
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ
ПРИ ГОТЕЛЯХ
Готельне господарство призначене для задоволення потреби у
проживанні різних категорій туристів. Готелі у великих містах, де часто
проводяться різного роду конгреси, конференції, інші ділові заходи, часто
мають спеціалізоване призначення для ділових туристів. Такі готелі зазвичай
відрізняються від готелів загального типу наявністю додаткових приміщень
(конференц-зали, зали для нарад тощо) та додатковими послугами в номерах
(Інтернет, телефонний зв'язок, додаткові столи для ноутбуку чи ділових
паперів) та інші додаткові можливості для обслуговування ділових туристів.
Надання послуги харчування для бізнес-туристів також є дещо іншим, ніж у
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готелях загального типу. Тут в закладах ресторанного господарства інша
атмосфера, більшість з них не є загальнодоступними, тобто відвідувати їх
можуть тільки гості готелю, також дані заклади можуть бути орієнтовані на
обслуговування під час ділових заходів – бенкети, кофе-брейк, кейтеринг та
інші засоби додаткового обслуговування [1].
При готелях організовуються підприємства ресторанного господарства
для обслуговування гостей, які там мешкають.
Успішна робота ресторану залежить від декількох факторів. Як і будьяка складна система, ресторан починається з задуму його засновників та
закінчується контролем функціонування закладу. Головну роль в цьому
виконує практична філософія його власника та/або директора. її розкриває
підхід до ведення бізнесу, який визначає етичні та моральні цінності, що
реалізуються в процесі функціонування підприємства.
Головна ідея, яку намагається втілити в життя керівництво
підприємства, визначає кредо закладу -- заради чого його створено і що
робить його відмінним від інших. Саме це дозволяє визначити ринок закладу
-- характер клієнтури (вік, стать, національний склад, соціальний статус,
рівень доходів тощо) та радіус територіального охоплення.
Негайний вплив на відвідувача ресторану здійснює атмосфера закладу.
Свідомий ефект зумовлює вибір ресторану: чи не занадто шумно, чи не
надмірно великий, чи не затісне розташування столиків тощо. Підсвідомий
ефект створюється освітленням, типом меблів та кольором скатертин,
декором, музикою та ін.
Відвідувачі ресторанів приділяють велику увагу дизайну інтер'єру. Чим
більше він допомагає створити певний настрій, тим краще. Більш за все,
помітним є вплив атмосфери в так званих «тематичних» ресторанах.
Однак, найважливішим інгредієнтом успіху в ресторанній справі є меню.
Воно повинно відповідати концепції ресторану і залежить від профілю
закладу. Існує шість головних типів меню: a la carte (а ля карт) вказує
порційні страви з індивідуальною ціною за кожну з них; V table d'hote (табль
д'от) пропонує вибір одного чи декількох варіантів кожної страви за
фіксованою ціною; такий тип найчастіше використовується в готельних
ресторанах і його вважають економічним, що й оцінюється як найголовніша
перевага. du jour (дю жур) включає чергові денні страви; tourit menu
(туристичне меню) складається таким чином, щоб привернути увагу туристів,
акцентуючи поживність та дешевизну набору страв – суттєва інформація для
туриста; California menu (каліфорнійське меню) отримало свою назву тому,
що в деяких каліфорнійських ресторанах можна отримати будь-яку страву в
будь-який час доби; cycle menu (циклічне меню) повторюється через певний
період часу [2].
У процесі обслуговування туристів ресторанне господарство відіграє
особливо важливу роль і має специфічні риси, що дозволяє вважати його
складовою частиною індустрії туризму.
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Організовані відпочиваючі, як відомо, сплачують гроші за харчування
заздалегідь, коли купують путівку. Однак, витрати організованих
відпочиваючих не вичерпуються придбанням путівки. Вони додатково
купують фрукти, морозиво, напої тощо. Задоволенню цих потреб значною
мірою сприяє розгалуженість мережі закладів громадського харчування,
рівень та якість обслуговування у них.
На відміну від організованих відпочиваючих, туристи-індивідуали
мають потребу не лише в основних послугах закладів громадського
харчування, але й у додаткових, тобто відпуску обідів, вечерь додому, а
також туристичних наборах цих страв у спеціальній упаковці, придатній для
споживання на лоні природи та в автомобілі, купівлі напівфабрикатів
максимального ступеню готовності тощо.
Однією з форм закладів громадського харчування, що сприяє кращому
пізнанню традицій і культури країни перебування, є етнографічні ресторани
та кафе, тобто такі, де національні особливості проявляються в інтер'єрі,
одязі офіціантів, репертуарі оркестру і, саме головне, в асортименті страв і
напоїв. Такі заклади, як правило, відвідує більшість туристів [3].
Сучасний готель немислимий без ресторану, адже у вартість
проживання зазвичай включений сніданок. Крім того, ресторан - це не
благодійна їдальня, а заклад для заробляння грошей. Ресторани в готелях
працюють як для постояльців, так і для людей «з вулиці». Як правило, це
найдорожчі ресторани в місті.
Є закономірність: для того, щоб ресторан при готелі не був закладом
внутрішнього користування необхідно, щоб у нього був окремий вхід, окреме
ім'я й окрема рекламна кампанія. Якщо ресторан не брендується окремо від
готелю, він і сприйматися буде як частина готельних послуг. Якщо при
цьому ресторан не має окремого входу, імовірність відвідування його
людьми «з вулиці» становить приблизно 10%. Якщо врахувати всі ці
закономірності, кількість відвідувачів, що не є постояльцями, різко зростає,
аж до 70% від загальної аудиторії. Приклад такого успішного закладу «Сумосан» при «Прем'єр Паласі».
Як показує аналіз готельних послуг, важливою конкурентною перевагою
готельного комплексу є саме те, чи здатний готель запропонувати повний
спектр сервісів і яка якість готельних послуг. Абсолютно на кожному етапі
готель бореться за свого клієнта: починаючи з дзвінка (гарячого або
холодного, продаж готельних послуг), бронювання номера, укладання
договору (договір надання готельних послуг) і закінчуючи супроводом в
аеропорт. Конкуренція росте з кожним днем, з'являється безліч нових
гравців, спеціалізація яких - надання готельних послуг. Саме тому
доводиться постійно моніторити західний і вітчизняний ринок,
використовувані методи, інструменти (технологія готельного сервісу),
проводити регулярний аналіз готельних послуг, постійно пропонувати
споживачеві щось нове, впроваджувати інновації, які б сприяли продажу
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(продаж готельних послуг як приватним, так і корпоративним клієнтам),
удосконалювати правила надання готельних послуг і стежити за їх
виконанням і, як варіант, скласти договір надання готельних послуг. Слід
пам'ятати, конкуренти не дрімають, вони постійно розширюють вглиб і вшир
свої послуги в готельному бізнесі, і слід бути у всеозброєнні [4].
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ПАНДЕМІЯ COVID-19: ВПЛИВ НА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ
Світ зіткнувся із безпрецедентною загрозою від пандемії COVID-19,
спричиненої вірусом SARS-CoV-2 (відомий як вірус COVID-19). Багато країн
дотримуються порад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо
запровадження заходів фізичного дистанціювання як одного із способів
зниження передачі захворювання. Застосування цих заходів призвело до
закриття багатьох підприємств, шкіл та інститутів освіти, а також до
обмежень щодо подорожей та соціальних зборів. Для деяких людей робота
вдома, віддалена робота та онлайн-дискусії та зустрічі в Інтернеті стали
наразі звичайною практикою.
Найбільше пандемія COVID-19 вплинула на розвиток харчової
промисловості. Компанії харчової промисловості стикнулися зі швидким
зростанням попиту на свою продукцію по мірі того, як панічне скуповування
продуктів загострюється по всій країні, в умовах, коли в деяких випадках
імпорт конкурентів обмежений. Інші сектори промисловості, наприклад,
вітчизняні виробники харчових продуктів зазнали швидкого зниження
попиту з боку секторів харчової промисловості, ресторанного бізнесу та
кафе[1].
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Покупці також стали заощадливими через економічну невизначеність,
яка вплинула на попит та вартість товарів. Однак, все ще залишиться місце
для преміум продуктів, що забезпечують захоплюючий ефект та дають змогу
заповнити порожнечу інших видів розваг, яких споживачі не мають через
пандемію, такі як подорожі та вечері в ресторанах.
Зростання попиту на продукти харчування спричинило підвищення
роздрібних цін на продукти на 1-4%, натомість бізнес змушений був
відвойовувати ринки збуту – як в Україні, так і закордоном. Першими та
найбільш відчутного впливу зазнали зерновики, адже отримали обмеження
експорту, яке призвело до скорочення продажу за кордон на 70%.
У плодоовочевому бізнесі та тваринництві найбільше клопотів завдало
закриття всередині країни місцевих базарів, де реалізовували більшість
продуктів у регіонах[2].
Основні проблеми, які виникають під час карантинних заходів – це
обмеження для переміщення робітників харчової галузі, надмірний контроль
якості харчових продуктів, що призводить до затримки поставок та залишає
без необхідних продуктів населення, викликає різке підвищення цін.
Невеликим птахофабрикам складно реалізовувати свою продукцію,
оскільки її значна частина продавалася через продовольчі ринки. Тому вони
знижують ціну для того, щоб їхню продукцію забирали оптовики чи невеликі
магазини. Через закриття ринків, продукцію відправляють великими
партіями на склади. Попит на курятину сильно коливався навіть у
докарантинний період, зараз ажіотаж трошки спав. Ціни змінюються у межах
5-6%[2].
Отже, пандемія під назвою хвороба COVID-19 чинить надзвичайний
тиск на харчову промисловість, що вимагає від неї швидкої реакції на суттєві
зміни в мінливих умовах. Харчовій промисловості потрібно вживати
попереджувальних заходів, щоб гарантувати її готовність до ефективного та
продуктивного управління потенційними наслідками пандемії.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
В ПЕРІОД КРИЗИ ТА СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ
Як відомо, сучасна готельно-ресторанна індустрія та туризм належать до
галузей світової економіки, які відзначаються енергійним розвитком і
становлять значну частку валового національного економіки країни [2].
В умовах зовнішньої агресії, збройних конфліктів на східному регіоні,
світової пандемії та карантинних обмежень, Україна в даний час переживає
складний період глибоких реформ політичних та соціально-економічних
відносин країни.
Після здобуття Україною незалежності в економіці були проведені
ринкові реформи. Зокрема, було запроваджено вільне ціноутворення на
більшість товарів та послуг (включаючи готельні та ресторанні послуги), що
створило правову основу для розвитку бізнесу та приватизувало державні
підприємства. Економічні реформи допомогли посилити розвиток готельного
господарства на ринковій основі [1].
Карантин та світова пандемія призвели до економічної кризи та занепаду
індустрії туризму та готельно-ресторанної справи. Економічна криза дуже
негативно позначилася на готельно-ресторанному бізнесі. Зменшення
фактичних доходів населення та зменшення в'їзного туризму призвели до
зменшення попиту на готельні та ресторанні послуги.
З огляду на зменшення реальних доходів та підвищений ризик
безробіття (ведення бізнесу), значна частина домогосподарств та підприємств
вдається до заходів жорсткої економії, що призвело до зменшення попиту
населення та корпоративних клієнтів на готелі, ресторани та туристичні
послуги [3].
В 2020 з настанням світової пандемії та запровадженням карантинних
обмежень, підприємці даного сектору були змушені або закрити свої
підприємства, або підлаштовуватись під задані умови.
Виходом для підприємств ресторанного господарства стали два види
ведення справи:
1) гостей приймають тільки на терасах під відкритим небом з
дотриманням всіх протиепідемічних заходів;
2) обслуговують людей тільки за допомогою доставки, та їжею
«з собою», якщо немає можливості розміщати людей на терасі.
Готельні ж господарства постраждали більше, аніж ресторанні. Багатьом
довелось закритись на період лок-дауну. 6% всіх готельних підприємств
зупинили свою роботу та закрились остаточно.
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У нинішніх умовах багато власників ресторанів стверджують, що
ресторанний бізнес стає збитковим. Так, знижується ймовірність того, що
люди відвідуватимуть ресторани та кафе середньої та високої ціни. Дохід
власників ресторанів впав, але багато кафе та ресторанів продовжують
приносити прибуток. Очевидно, що це лише ті підприємства, що готові
гнучко управляти своїми активами та витратами та завжди підлаштовуватись
під задані їм умови праці.
Незважаючи на певне зниження рентабельності готельно-ресторанного
бізнесу, криза, з іншого боку, створює сприятливі передумови для зниження
вартості відкриття нових кафе і ресторанів, які обов'язково будуть приносити
серйозний прибуток в майбутньому. На зменшення витрат для відкриття
ресторану вплинули наступні об’єктивні фактори:
1. Комерційна нерухомість, підходяща для відкриття ресторану, кафе,
їдальні, стала коштувати значно дешевше.
2. Істотно знизилися ставки оренди приміщення.
3. Оплата праці необхідного персоналу також знизилася. У період кризи
люди намагаються триматися за своє робоче місце, працювати
відповідальніше, не давати роботодавцю приводу знижувати зарплату.
4. Урядом вжито низку заходів, що обмежують повноваження
контролюючих і перевіряючих органів, що також має сприяти розвитку
ресторанного бізнесу.
Більшість експертів вважає, що криза оздоровить готельно-ресторанний
бізнес. Загальний темп зростання ринку, безумовно, сповільниться, але тепер
це буде зростання більше якісне, ніж кількісне.
Отже, можна зробити висновок, що економічна криза та світова
пандемія значною мірою вплинули на готельно-ресторанний бізнес та
туристичні підприємства. Для великої кількості підприємств вони завдали
непереборних наслідків, але є і ті, що знаходять інноваційні рішення виходу з
положення.
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