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УДК 338.1 

А 43 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.125. 236 С. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 

системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 

Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 

та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 

промисловості; правові, історичні та соціально-психологічні тенденції 

державотворення в Україні. Досліджуються 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. 

 
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Наталія, д.філос.н., проф. 

       Відповідальний секретар – Мартинова Лілія, д.е.н., доц. 

 

Члени редакційної колегії: 

 

Боковець Вікторія, д.е.н., проф., Денисюк Олександр, д.е.н., проф.,          

Іваницька Наталя, д.філол.н., проф., Корж Наталія, д.е.н., проф.,            

Мельничук Ольга, д.ю.н., доц., Нікітішин Андрій, д.е.н., доц., Прутська Олена, 

д.е.н., проф., Богацька Наталія, к.е.н., доц., Головчук Юлія, к.е.н., доц.,   

Недбалюк Олександр, к.е.н., доц., Ніколіна Ірина, к.н.держ.упр., доц.,          

Онищук Наталя, к.е.н., доц., Павлюк Тетяна, к.е.н., доц., Половенко Людмила, 

к.пед.н., доц., Постова Валентина, к.е.н., ст. викладач, Пчелянська Галина, к.е.н., 

доц., Семко Тетяна, к.т.н., доц., Тернова Алла, к.т.н., доц., Фіалковська Лариса, 

к.т.н., доц. 

 

 

      Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

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

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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В статті охарактеризовано віртуальну реальність, яка вивчається як нова 

форма існування та умова виникнення віртуального туризму. У ній 

підкреслюється, що сучасна людина все частіше навчається, подорожує, 

спілкується, проводить дозвілля і навіть відпочиває у віртуальному форматі. 

Проаналізовано бажання людей у віртуальному житті. Акцент робиться на 

тому, що спілкування в Інтернеті є привабливим, перш за все, своєю 

знеособленістю, здатністю створювати та змінювати віртуальну 

ідентичність. 

Ключові слова: віртуальна реальність, віртуальність VR реальність, 

віртуальна ідентичність, віртуальний туризм, віртуальний музей, фізичний. 

Виникнення проблеми. Кінець XX - початок XXI століття. Завдяки 

розвитку інформаційних технологій, які характеризуються появою віртуальної 

реальності - нового способу життя. У всьому світі ця цифра становить 2,8 

мільярда користувачів Інтернету, життя яких є більш віртуальним та зануреним 

в Інтернет. Після Інформаційної програми ЮНЕСКО під егідою ООН було 

створено глобальне "інформаційне суспільство", засноване на інформаційних 

технологіях та наданні інформаційних послуг. 

Формування та розвиток інформаційного суспільства визначає здатність 

створювати та просувати нову культуру на основі їх взаємодії зі спеціально 

розробленими моделями, графікою (включаючи пейзажі) та віртуальними 
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зображеннями, а не реальними об'єктами та взаємозв'язками з життям. Можна 

сказати, що найважливішою рисою сучасної соціальної реальності є 

віртуальність [4]. 

Інформаційні технології можуть дуже ефективно замінити безпосереднє 

спілкування людини природними, історичними, архітектурними та іншими 

духовними та реальними об’єктами дійсності. Всі ці процеси призвели до появи 

нового типу віртуального туризму. 

Мета дослідження: вивчити особливості віртуального туризму та 

відповісти на вищезазначене питання. 

Останні дослідження та публікації. Теоретичні основи віртуальної 

реальності були створені наприкінці 70-х. Нинішній дискурс про віртуалізацію 

суспільства також обговорює питання віртуального туризму. У деяких західних 

дослідженнях, проведених наприкінці 20 ст. Її основним напрямком було 

збільшення попиту на туризм завдяки новому досвіду в туристичній практиці, 

особливо у віртуальному секторі. Деякі вчені зазначають, що із зростанням 

рівня знань та якості товарів та послуг більшість компаній наближають свої 

організаційні структури до вас. У цьому сенсі відбуваються важливі зміни в 

туристичній галузі. Дослідники порушують широкий спектр питань, 

включаючи здобуття знань за допомогою віртуального туризму в туристичних 

районах та їх оцінку як нову, нефізичну форму. На думку багатьох дослідників, 

існує кілька факторів, які впливають на віртуальний туризм, але обговорюються 

дві основні проблеми: електронна готовність та сумісність з мережею та 

віртуальний туризм. На сьогодні культурні та наукові аспекти віртуального 

туризму майже не вивчені [3]. 

Презентація основного дослідницького матеріалу. Раціоналізація 

соціальних процесів допомогла посилити вплив віртуального досвіду на різні 

сфери сучасного життя. Останній все частіше працює, працює, працює, 

подорожує, спілкується, проводить дозвілля і навіть відпочиває у віртуальному 

форматі. 

Останнім часом поняття «віртуальна реальність» трактується як 
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інтерактивна символічна реальність, створена з використанням новітніх 

комп’ютерних технологій [2, с. 52]. Як правило, про віртуальну реальність 

говорять у контексті телебачення, Інтернету, електронного спілкування та 

комп’ютерних програм. 

Характеристикою віртуальної реальності як динамічного, неповного 

середовища є модель віртуального світу, створена взаємозалежністю та 

залежністю людей, інформаційних та телекомунікаційних технологій. На думку 

Бодрійяра, персонажі, що складають цей тип віртуальної реальності, є 

симулякрами, вплив яких майже витіснив звичайну реальність. 

Часто бажання віртуалізувати життя людини базується на бажанні зробити 

його яскравішим, що включає цікаві події та сильні емоційні почуття. 

Віртуальність іноді описують як "втрату реальності". Навколо сучасної людини 

є більше речей, які сприймаються як нереальні, дуже нереальні. Тому шукайте 

справжніх людей і займайтеся екстремальними видами спорту. 

Середовищем для розвитку віртуальних спільнот, які є альтернативою 

реальному суспільству, став Інтернет зі своїми особливостями. Діяльність 

людей, що спілкуються через Інтернет, міцно та своєчасно пов’язана із 

взаємодією справжніх друзів, родичів, колег та сусідів, а також віртуальним 

самозв’язком із тими ж віртуальними партнерами. Спілкування через Інтернет 

приваблює анонімністю, можливістю створювати та змінювати віртуальну 

ідентичність. З одного боку, Інтернет пропонує свободу особистості: віртуальне 

ім’я, тіло, статус, дух, звички, чесноти та помилки. З іншого боку, відбувається 

«втрата» - відчуження, стан тощо реального тіла. 

Впровадження комп’ютерних технологій набуло особливого значення в 

туризмі, тому можна говорити про початок так званої цифрової революції в 

туристичній галузі, яка відкриває нові можливості для мандрівників. Щоб 

здійснити свої мрії, потрібно лише вийти в Інтернет. Навіть хвора людина, 

прив'язана до інвалідного візка, може зануритися у безмежний світ віртуальних 

подорожей. 

Поняття віртуального туризму трактується по-різному. Один з них: 
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«Віртуальна екскурсія - це можливість реально зобразити тривимірний простір 

з кількома елементами на плоскому екрані. Елементами віртуальної екскурсії, 

як правило, є сферичні панорами, з'єднані інтерактивними переходами 

посилань. Це створює «ефект присутності» у глядача - яскраві візуальні образи, 

які запам’ятовуються» [1]. 

У цьому визначенні учасник віртуального туру - просто пасивний глядач. 

Однак головною перевагою таких віртуальних турів є їх доступність для будь-

якого користувача мережевих технологій та відсутність значних додаткових 

витрат. Цільова аудиторія таких віртуальних турів надзвичайно широка, 

включаючи бідну. Фактори доступності та дешевизни також стали 

визначальними для і без того численних версій різних віртуальних музеїв. 

Віртуальні музеї - це інтегративна культурна форма, яка характеризується 

структурною та функціональною різноманітністю. З одного боку, це нова 

технологія безконтактної інформаційної взаємодії користувача з музейним 

середовищем, комп’ютерна система, яка пропонує певні візуальні та акустичні 

ефекти. З іншого боку, віртуальні музеї мають суть засобів масової інформації 

як джерело інформації: вони одночасно є засобом масової комунікації та новою 

формою публікації. Крім того, віртуальні музеї є важливим елементом 

сучасного культурного та дозвіллєвого середовища, сприяючи розвитку 

творчих навичок, культурного обміну та спілкування між користувачами. 

Віртуальні музеї пропонують відвідувачам безкоштовний доступ до 

культурної спадщини та досягнень світового мистецтва. Рейтинг відвідувань 

веб-сайтів та сторінок віртуальних музеїв надзвичайно високий: вони є каналом 

поширення культурних цінностей та залучення населення до культури. 

Поширені інтерпретації технічних можливостей віртуальної реальності 

зазвичай передбачають набагато вищий рівень активності з боку учасника. На 

даний момент проектів вже значна кількість, наприклад можна взяти популярну 

програму ―Google Планета Земля‖, в якій можна відвідати різні куточки країни. 

Футурологи прогнозують, що пристрої, подібні до сучасних шоломів 

віртуальної реальності, стануть звичним явищем під час віртуальних 

подорожей, які навряд чи можна відрізнити від справжніх у сприйнятті людини 

на рівні свідомості та фізичних відчуттів [5, с.126-134]. 
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У наш час розробляються пристрої, які втілюють майбутнє в реальності. 

Інструмент CGI, розроблений технологічним брендом 3RD Planet, дозволяє 

користувачам здійснювати реалістичні прогулянки вулицями міста. Команда 

вчених з Університету Північної Кароліни розробила віртуальну реальність 

площі біля собору Святого Павла в Лондоні в 1622 році, дозволяючи 

відвідувачам змінювати свою точку зору за бажанням. Нова гарнітура Oculus 

Rif VR від американського стартапу Oculus VR є попередницею пристроїв 

віртуальної реальності. Мандрівник використовує гаджет вдома, щоб 

випробувати різні сценарії відпусток у 3D. Як і лижні окуляри, гарнітура 

поєднує в собі технологію смартфона та датчики руху, які працюють разом, 

створюючи враження, порівнянне з переглядом зображення на нескінченному 

екрані IMAX. Зображення проектуються на сітківку ока, так само, як старі 

проектори відображають зображення на екрані. 

Багато експертів туристичної галузі вважають, що розвиток віртуального 

туризму буде одним із напрямків туристичної галузі. Віртуальні тури в 

туристичній галузі сьогодні є насамперед засобом реклами та стимулювання 

збуту. Наприклад, ці технології вже давно використовуються в готельному 

господарстві. Перш ніж вибрати готель, людина може віртуально прогулятися 

по готелі, відвідати майбутню кімнату та оцінити, наскільки вона комфортна. У 

туристичній галузі, крім готельного господарства, також затребувані віртуальні 

тури по комерційних об'єктах: автосалони, клуби, ресторани та віртуальні тури 

по визначних місцях досі створюються ентузіастами. 

Наразі немає відповіді на питання, чи віртуальна подорож може замінити 

реальну подорож у майбутньому. Є дві умови, які спонукають людей до 

подорожей. Це, з одного боку, бажання нових вражень, а з іншого - потреба 

відволіктися, щоб змінити звичну атмосферу. Ні одна, ні інша умова, яким 

віртуальність ще не може відповідати. 

Віртуальна подорож може замінити реальну подорож за певних умов. 

Наприклад, через брак дозвілля, відсутність грошей або проблеми зі здоров’ям. 

У таких випадках людина може принаймні віртуально відвідувати місця, де 
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ніколи не бувала. А віртуальні тури - це своєрідний рух у часі - у майбутніх та 

минулих реальних поїздках. Коли людина планує поїздку, цікаво подивитися на 

визначні пам'ятки, які вона незабаром зможе побачити. Однак найцікавішим 

ефектом віртуальних турів є оновлення та підсилення вражень, які вже 

пережили і, можливо, забули. 

З розвитком віртуальних технологій постало питання про їх безпеку для 

людей. Недавні дослідження американських вчених показують вплив 

віртуального середовища на зміни способу життя користувачів Інтернету, а 

також погіршення реальних навичок спілкування та ослаблення адаптації 

людини в соціальному середовищі. 

Загальна комп’ютеризація та віртуалізація також впливають на 

усвідомлення людиною своєї фізичності. Постмодерна культура врешті-решт 

перетворила людське тіло на симулятор, який зробив тіло фізичним. Коли 

людина потрапляє в квазіреальність, вона трансформується і прагне до 

самоідентифікації. Останнє зумовлене естетизацією віртуального тіла 

користувача та придбанням нової фізичності. І новою фізичністю в широкому 

розумінні є кіборги, мутанти, клони, штучні істоти та пов'язана з ними культура 

реінкарнації. На думку З.Н.Сколоти, сьогодні часто ігнорують фізичність, що 

виявляється у зниженні активності (гіподинамія), зневазі до зовнішнього 

вигляду, гігієнічних правилах тощо, що свідчить про зниження інтересу до 

реального світу [6]. 

Для мандрівників віртуальні тури спрощують вибір потрібного готелю, 

визначних пам’яток і навіть потрібного місця для подорожі. Завдяки 

можливості попереднього перегляду речей, які ви можете зробити в поїздці та 

де ви можете зупинитися, легше прийняти правильне рішення. 

Поряд із підтримкою прийняття рішень із мандрівниками, технологія VR 

може допомогти і з плануванням поїздки. Замість того, щоб задаватися 

питанням, чи сподобається вам якась визначна пам'ятка, ви можете зрозуміти, 

чи сподобається вам. Ви також можете скористатися цією технологією, щоб 

допомогти зрозуміти, скільки вам потрібно спакувати, виходячи з місця, яке ви 

вибрали в готелі. 
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Ще однією перевагою, яку можуть отримати мандрівники, якщо вони не 

можуть подорожувати або вони не хочуть насправді подорожувати, є вартість. 

Замість того, щоб виставити тисячі на квитки на літак, квитки на атракціони, 

проживання в готелі, їжу та інші речі, необхідні для вашої подорожі, VR 

дозволяє вам відвідати пункт призначення без будь-яких витрат на проїзд. 

Переваги віртуального туризму для бізнесу. 

Готелі та атракціони можуть використовувати технологію VR для 

створення захоплюючих екскурсій по кімнатах, зручностям та зонам у межах 

атракціону. Пропонуючи віртуальну екскурсію готелем, мандрівники можуть 

прийняти більш обґрунтоване рішення. 

VR-тури також дозволяють визначним пам'яткам та готелям неймовірний 

маркетинговий інструмент. Вони можуть ділитися цими турами в соціальних 

мережах, на своєму веб-сайті та через інші шляхи, щоб залучити мандрівників 

до свого бізнесу. 

Підприємства зможуть виділити себе поза конкуренцією з технологією VR. 

Існує безліч варіантів для подорожей на вибір, і стати лідером у віртуальному 

просторі подорожей допоможе одній визначній пам'ятці чи готелі виділитися 

порівняно з іншими [7]. 

Дослідження показують, що в сучасному світі можна вийти за рамки нашої 

матеріальності та подолати просторові обмеження. Віртуальний туризм, 

віртуальні відвідування музеїв створюють відчуття звільнення від фізичного 

тіла і одночасно відтворюють нову форму - фізичність в кіберпросторі. На 

сьогодні тілесність у віртуальному просторі є звичним явищем для багатьох, і 

тому вимагає подальших досліджень. 
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На даний момент тема антикризового управління актуальна як ніколи, 

через епідеміологічну ситуацію туристичний бізнес переживає не кращі часи. 

Для України кризова проблема тим більш болюча, що наша країна тільки 

нещодавно визначила свій шлях суспільного розвитку і є досить молодою 

https://tourlib.net/statti_tourism/latypov.htm
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https://www.trvltrend.com/technology/virtual-tourism/%20(дата
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демократичною державою. Зараз в Україні нелегкі часи, тому що ми 

переживаємо економічну кризу, яка є складовою світової фінансово-

економічної кризи. Досить часто у фінансовій кризі опиняються не лише 

суб`єкти господарювання, життєвий цикл яких закінчується, а підприємства, які 

перебувають у «розквіті сил» і є лідерами у відповідній галузі. На 

підтвердження цієї тези можна навести відомі в усьому світі приклади з Alstom, 

Suez (Франція), Enron, WorldCom (США), Grundig (Німеччина), Parmalat 

(Італія), Swissair (Швейцарія), Юкос (Росія). Для того, щоб підтримати 

економіку країн в умоваї фінансово-економічної кризи, необхідно застосувати 

заходи, які вміщає в себе поняття антикризове управління.Процес виведення 

підприємств з кризового становища повинен відбуватися не хаотично та 

безсистемно,усі процесси мають бути належним чином скоординовані та 

організовані.  

Метою дослідження є визначення особливостей завдань, функції та 

принципів антикризового фінансового управління підприємством. Для 

досягнення цієї мети необхідно конкретизувати зміни та визначити рівень 

впливу фінансових криз на антикризове фінансове управління підприємством 

та розробити рекомендації щодо вдосконалення антикризового фінансового 

управління підприємством в нових умовах. 

У сучасній літературі ця тема має високу ступінь розробленості в усьому 

світі. Проблема боротьби з кризою хвилює багатьох спеціалістів - фінансистів, 

економістів. Цю тему досліджували такі автори як С.Мичко, О.Терещенко, 

О.Скібицький. Їхні роботи неодміно заслуговують на увагу,та слід пам'ятати,що 

суспільство і економіка в цілому  не стоїть на місці, а розвивається. В ній 

відбуваються постійні зміни, з'являються нові тенденції, особливо у зв'язку з 

процесом глобалізації і модернізації. Через це ця проблема потребує в 

подальшому вивченні особливо в кризових умовах. Для  швидкого та 

ефективного виходу з економічної кризи необхідна допомога з боку 

антикризового менеджменту, за допомогою якого можна визначити основні 

теоретичні та практичні напрямки для досягнення цієї мети. 
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Здійснення в країні ринкових реформ, високий рівень нестабільності 

чинників зовнішнього фінансового середовища та ряд інших причин зумовили 

дослідження цього напряму в управлінні підприємствами. 

Специфіку антикризового фінансового управління характеризують двома 

тезами: 

- по-перше – це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на 

недопущення фінансової кризи: системний аналіз сильних та слабких сторін 

підприємства, оцінка ймовірності банкрутства, управління ризиками 

(виявлення, оцінка та нейтралізація), упровадження системи запобіжних 

заходів, тощо. 

-по-друге – це система управляння фінансами, спрямована на виведення 

підприємства з кризи, зокрема за допомогою санації чи реструктуризації 

суб’єкта господарювання. 

Головна мета антикризового управлінняє встановлення управління, яке 

здатне передбачати,попередити,подолати та знизити ймовірність виникнення 

фінансової кризи і одночасно утримувати фінансову стійкість та стабільний 

розвиток підприємства. 

Розвиток антикризового фінансового управління підприємством 

визначається загрозою виникнення фінансової кризи, її масштабів, причин, 

факторів та її запобіганню. Об’єктивна природа виникнення фінансової кризи 

на підприємствах відображає не тільки закономірність її циклічного прояву, але 

і можливість її успішного вирішення. Антикризове фінансове управління є 

актуальним і необхідним, як в науковій сфері, так і в практичному застосуванні. 

Антикризове фінансове управління підприємством є невід’ємною 

складовою управління сучасним підприємством з певною сформульованої 

місією підприємства; перспективним баченням - важливою передумовою 

майбутнього зростання підприємства, вибору перспективних напрямів його 

розвитку і стратегічної концепції - визначенням основної мети підприємства 

[2]. 
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Ефективність антикризового фінансового управління підприємством 

можливе лише тоді, коли менеджери будуть здатні передбачати та 

прогнозувати складні економічні явища. Досягти поставлених цілей можна при 

гнучкому підході до процесу управління. Ресурси мають розподілятися 

відповідно до антикризових пріоритетів. 

На мою думку, головне завдання антикризового фінансового управління 

полягає в своєчасному діагностуванні фінансового стану підприємства і 

вживання необхідних антикризових фінансових заходів щодо попередження 

фінансової кризи. 

Основою антикризового фінансового управління є його завдання, функції 

та принципи які полягають в завчасному застосуванні специфічних методів та 

прийомів управління фінансами:  

-проведення діагностики стану підприємства с метою визначення перших 

ознак настання кризи 

-дослідження факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 

-відновлення фанансової стійкості підприємства 

-усунення неплатоспроможності підприємства 

-запобігання банкрутству 

-мінімізація негативних наслідків фінансової кризи підприємства [1] 

Антикризове фінансове управління підприємством реалізує свої завдання 

шляхом здійснення певних функцій наведених на рисунку 1. 

Практика засвідчує, щоб досягти необхідного рівня 

конкурентоспроможності можуть лише ті підприємства, які вчасно реагують на 

інноваційні вимоги, успішно вирішують завдання фінансового забезпечення та 

якісної інформаційної підтримки відповідних управлінських рішень. Усі інші 

господарські структури опиняються у стані боротьби за виживання [3]. 

Антикризове фінансове управління підприємством є невід’ємною 

складовою управління сучасним підприємством з певною сформульованої 

місією підприємства; перспективним баченням - важливою передумовою 

майбутнього зростання підприємства, вибору перспективних напрямів його 

розвитку і стратегічної концепції - визначенням основної мети підприємства. 
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Ефективність антикризового фінансового управління підприємством 

можливе лише тоді, коли менеджери будуть здатні передбачати та 

прогнозувати складні економічні явища. Досягти поставлених цілей можна при 

гнучкому підході до процесу управління. Ресурси мають розподілятися 

відповідно до антикризових пріоритетів [4]. 

 

Рисунок 1 – Функції антикризового управління підприємством [5] 

 

У висновок можна зазначити, що на сьогоднішній день, надзвичайної 

актуальності набирає питання створення та застосування таких управлінських 

методів і технологій, що забезпечили б не лише вихід із кризового становища і 

стану банкрутства значної частини українських туристичних підприємств, а і 

сприяли розвитку інвестиційної діяльності в даній сфері.Формування 

антикризового фінансового управління для підприємств спрямоване на їх 

виживання і ринкову адаптацію, стає особливо важливим в умовах, коли 

виникають перетворення, які мають глобальний характер. 

Антикризове фінансове управління може бути успішним, якщо воно 

своєчасно, а також носить превентивний характер. Отже, тільки таке 

управління в сучасних швидко змінних умовах здатне досягти поставленої мети 

і ефективно вирішувати завдання загальної системи управління підприємства. 
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У статті досліджено проблеми і перспективи розвитку агротуризму, які 

обумовлені тенденціями і змінами в сільському господарстві, проблемами 

соціально-економічного розвитку сільських територій як в цілому по Україні, 

так і в сільській області безпосередньо. Показані перспективи розвитку даного 

виду туризму на прикладі гостьових будинків. 
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Сільський туризм в сучасних соціально-економічних реаліях, в умовах 

максимального антропогенного навантаження, психо-емоційного стану 

населення, останнім часом користується великим попитом як серед туристів 

європейських держав, так і безпосередньо жителів українських міст. 

Поняття сільського туризму має різні варіації в різних країнах. У Фінляндії 
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під ним розуміється здача в оренду будинків у сільській місцевості, що надають 

послуги харчування для рекреантів. В Угорщині під сільським туризмом мають 

на увазі проживання відпочиваючих в сільській місцевості і, за бажанням, 

участь в сільськогосподарських роботах. У Словенії поширений відпочинок в 

сільській місцевості, де туристи розміщуються з сім'єю фермера або в 

гостьовому будинку, популярні екскурсії з метою огляду господарства. У 

Нідерландах сільський турпродукт включає, як правило, розроблений піший, 

кінний або веломаршрут [12]. У Греції основний принцип сільського туризму – 

«Веd & Breakfast» – надавання кімнати в традиційному стилі і сніданку на 

основі домашніх продуктів [11]. 

Згідно Ј. W. Kloeze [9] сільський туризм включає в себе ряд заходів, послуг 

фермерів і сільських жителів для залучення туристів з метою отримання 

додаткового прибутку. 

Незважаючи не те, що туризм дуже швидко розвивається в глобальному 

аспекті, сільський туризм все ще знаходиться на початковій стадії в порівнянні 

з іншими видами туризму. Сільський туризм не являється початковим 

варіантом вибору для відпочинку у більшої частини туристів, так як є ряд 

проблем, які багато авторів висувають на перше місце [6-8,10]: 

1. Рівень і якість життя сільського населення в цілому істотно відстають від 

рівня життя в містах. 

2. Якість туристського продукту. 

3. Рівень обслуговування місцевого населення в сільській місцевості. 

4. Розвиненість інфраструктури. 

5. Інформаційний та інноваційний розрив між містом і селом. 

6. Зацікавленість у розвитку даної галузі туризму. 

Крім цього, велику роль грають політичні перешкоди, особливо в розвитку 

регіонів, тобто присутня адміністративна складність контакту з 

малонаселеними районами, відсутність стратегічної координації між розвитком 

сільського господарства і розвитком туризму.  

Сталий розвиток сільських територій, повне використання виробничого, 
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демографічного, трудового, просторово-комунікаційного потенціалу сільських 

територій, а також збереження соціального контролю і освоєності сільських 

територій відповідає стратегічним інтересам України. Сталий розвиток 

сільських територій України можливий лише за умови сильної політики 

сільського розвитку, яка дозволить реалізовувати механізми підтримки 

сільськогосподарського виробництва, забезпечити альтернативну зайнятість і 

несільськогосподарську діяльність в сільських умовах [2]. 

Згідно з експертними даними, в Європі сільський туризм знаходиться на 

другому місці за популярністю після пляжного, забезпечуючи до 30% прибутку 

туристичного комплексу. За даними Європейської федерації сільського 

зеленого туризму «EUROGITES», від 12 до 30% туристів в світі віддають 

перевагу сільському туризму. Збігаються експертні оцінки і для Європейського 

регіону: на частку сільського туризму щорічно припадає в середньому 10-20% 

від загального доходу туріндустрії (в різних країнах від 2 до 40%), а інтерес до 

нього проявляють близько 35% населення. Сільський туризм в своєму 

розпорядженні має 15% ліжко-місць, на яких можуть розміститися близько                

6,5 млн. туристів [3]. 

Агротуризм в Україні на даний момент знаходиться в його початковій 

стадії. Цей вид туризму набув популярності в середині 1990-х рр. в зв'язку з 

особливою економічною ситуацією в сільському господарстві і в країні в 

цілому. Серед українських регіонів найбільш успішними в організації 

сільського туризму є Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська та 

Чернівецька області де є сільські гостьові будинки, та інфраструктура для 

розвитку агротуризму. 

Як доводить вивчення досвіду європейських держав, в більшості 

українських регіонів, в тому числі у Вінницькій області, що має значний 

еколого-рекреаційний і соціально-культурний потенціал, розвиток агротуризму 

в сільській місцевості може стати вагомим напрямком їх соціально-

економічного розвитку. Агротуризм є альтернативною формою розвитку 

туризму, таким способом стабілізації сільського господарства. Він враховує 
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специфічні особливості сільськогосподарської місцевості, види 

природокористування, традиційний сільський спосіб життя і створює 

сприятливі умови для розвитку різноманітних видів несільськогосподарської 

діяльності. Деякі країни, такі як Німеччина, Данія, Швеція і Фінляндія – 

піонери в цій сфері. Інші – Польща, Литва, Естонія і Латвія – тільки пробують 

увійти в цю систему. 

Територія Центральної України також має багатий туристично-

рекреаційний потенціал. Тут концентруються найбільш унікальні природні, 

культурно-естетичні та рекреаційні ресурси, об'єкти всесвітньої і національної 

культурно-історичної спадщини. У регіоні представлений досить широкий 

спектр потенційно  привабливих туристичних об'єктів і комплексів, які 

користуються популярністю як у українських, так і іноземних туристів. 

Концентрація різних видів туристично-рекреаційних ресурсів дає можливість 

розвивати майже всі види туризму – від культурно-історичного до ділового, від 

оздоровчого до екологічного, а також сільського туризму. 

Вінницька область є досить густонаселеним українським регіоном з 

помітною перевагою міського населення над сільським. Значна частина 

міського населення проживає в містах з чисельністю населення менше 12 тис, 

чол. – більше 13% від усього міського населення. В області існують такі 

актуальні проблеми: високий рівень безробіття, низький рівень прожиткового 

мінімуму населення, відставання (різкий розрив) від сусідніх регіонів за рівнем 

розвитку промислового виробництва, висока вартість мінімального набору 

продуктів харчування. В цілому порівняно із 1990 р Вінницька область 

втратила 75% промисловості і 18% населення, що проживає в містах. 

Чисельність зайнятих в галузях матеріального виробництва з року в рік 

скорочується. Рівень оплати праці в регіоні на 13% менше, ніж в цілому по 

Україні. Вінницька область має досить високий рівень цін на житлово-

комунальні послуги. 

Дослідження рівня розвитку сільських муніципальних районів Вінницької 

області показало, що велика кількість людей мігрували до таких зон і районів, 
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які мають кращі економічні умовами. Тому розвиток неаграрних, 

несільськогосподарських видів діяльності має виступити способом активізувати 

розвиток депресивних сільських територій Вінницької області. 

Наявне населення Вінницької області становить 1625367 осіб, з них міське 

– 815921, сільське – 809446 осіб[1], що становить 3,58% населення України. 

Можна сформулювати основні причини розвитку агротуризму в сільській 

місцевості Вінницької області: 

1) диверсифікація сільської місцевості, обумовлена реаліями соціально-

економічного розвитку регіону; 

2) різке скорочення зайнятості населення в регіоні, пов'язане з розвитком 

ринкових відносин;  

3) низький рівень соціально-економічного розвитку сільської місцевості; 

4) світовий, і зокрема, європейський, досвід реформування зайнятості 

населення в сільській місцевості. 

Міське населення Вінницької області використовує сільську місцевість для 

відпочинку на природі. У багатьох селах, а також малих містах власниками 

житлових будинків, які використовуються під дачі, є городяни, в тому числі 

вінничани. Наявність у більшості цих осіб власного транспорту дозволяє їм з 

успіхом використовувати для відпочинку придбані будинки. Для тих же, хто не 

є власником, сільське життя може стати місцем відпочинку від міської метушні 

в гостьових будинках на базі сільських (фермерських) і особистих підсобних 

господарств. Туристів приваблюють красиві, неповторні пейзажі, унікальні 

пам'ятки історії, культури, архітектури. У різних районах області налічуються 

понад 183 природних об'єктів, які оголошені пам'ятками природи регіонального 

значення, багато з них перебувають у державному лісовому фонді. До числа 

найбільш цікавих пам'ятків природи відносяться Алея вікових лип, Ділянка 

скополії карніолійської, Смілгородський парк, Цибулівська Діброва, Джерело 

«Демидова криниця» та ін.  

В області багато археологічних та архітектурних пам'яток, пам'ятних місць 

військово-історичних і революційних подій, народних художніх промислів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D0%BF_(%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB
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музеїв, понад 500 культових споруд (храми, монастирські комплекси, каплиці). 

Для туристів, що полюбляють відпочинок на воді, цікаві річки Рось, Південний 

Буг, Дністер. 

В Вінницькій області в загальному налічується 33 гостьових будинки, що 

функціонують по 4 моделям [1]: 1) сільський гостьовий будинок, 2) агросадиба, 

3) туристичне село, 4) благочинний гостьовий будинок. 

Сільський гостьовий будинок, як правило, розташовується в сільській 

місцевості або на околиці малих районних центрів. Ознакою агротуристичної 

садиби є те, що вона розташована на базі сільсько-фермерських, особистих 

підсобних господарств, де є сільськогосподарське виробництво, тварини, земля, 

де туристи за бажанням можуть долучитися до сільсько-господарської праці. 

Сільський гостьовий будинок – це мікробізнес сімейного типу. Його 

відмінністю від великих готельних комплексів є індивідуальність як в 

оформленні самого будинку та прилеглих територій, так і перелік послуг, які 

надаються клієнтам-туристам. А головна привабливість полягає в можливості 

насолодитися сільськими пейзажами, відпочити від міської метушні в 

відокремленому місці, спробувати екологічно чисті продукти «з грядки». 

Сільський гостьовий будинок організовується на базі особистих підсобних і 

фермерських господарств. Як правило, всі роботи виконуються членами однієї 

сім'ї, хоча можливе залучення до окремих робіт місцевих жителів.  

Гостьові будинки, опиняючись в центрі системи збереження історичної 

спадщини, традицій і народних ремесел, екології. З економічної точки зору – це 

отримання додаткових доходів через само занятість сільських жителів, 

підвищення інвестицій. Гостьові будинки можуть грати і соціальну роль на 

селі, створюючи робочі місця для населення, особливо для молоді, яку не 

приваблює важка сільськогосподарська праця. Робота в гостьовому будинку 

може виявитися тим фактором, який утримає молодих людей від переїзду в 

місто, закріпить населення і збереже сільські території.  

Господарі діючих сільських гостьових будинків, як правило, люди 

освічені, вміють привернути клієнтів. Гостьові будинки знають історію краю, 
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мають різні навики, що дозволяють облаштувати будинок і прилеглу територію, 

і постійно шукають способи, як зробити дозвілля гостей різноманітним. На базі 

фермерських і особистих підсобних господарств забезпечують гостей-туристів 

екологічно чистою продукцією, що не завжди доступно в міських умовах. 

Облаштування будинку та прилеглих територій дозволяє зберегти самобутність 

українського села і облагороджує навколишній ландшафт. 

Особливістю малого гостьового бізнесу є спрямованість на індивідуальні 

інтереси туристів. Тому кожен господар гостьового будинку повинен 

продумати, чим його будинок буде несхожим на інші будинки. А це значить, 

він повинен добре вивчити історію рідного краю, природні, історичні 

особливості даного місця, традиції і звичаї територій. Демонстрація будь-якого 

ремесла і організація майстер-класів робить гостьовий будинок більш 

привабливим. 

З вищесказаного випливає, що гостьові будинки сприяють підтримці 

національних традицій і культури, розвитку ремесел, охорони історичної 

спадщини, розширенню культурного спілкування між народами різних країн, 

зростання освітнього рівня та появі на селі людей зі спеціальною освітою, 

спрямованою на придбання туристських та природоохоронних професій. 

На території Вінницької області організація сільських гостьових будинків 

на базі селянських (фермерських) і особистих підсобних господарств та їх тісні 

взаємовідносини з ремеслами і традиціями, які існують на територіях, 

знаходиться на даному етапі соціально-економічного розвитку тільки в 

зародковій стадії – на етапі становлення. Саме від консолідації зусиль всіх 

зацікавлених структур залежить те, як активно і як швидко стане розвиватися 

цей вид діяльності на сільських територіях в регіоні. Одним з найголовніших 

умов розвитку і впровадження даного виду діяльності є підготовка кадрів. 

Агротуризм в Вінницькій області повинен стати альтернативним і 

перспективним видом розвитку несільськогосподарської діяльності на 

сільських територіях. Розвиток туристичної діяльності на цих територіях буде 

стимулювати приплив фінансових коштів, інвестицій та інноваційних проектів 

в регіон, сприяти розвитку соціальної інфраструктури. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 

В даній статті розкрито сутність поняття франчайзингу, визначено його 

особливості ведення в Україні. Обґрунтовано актуальність ведення такого 

бізнесу. Висвітлено основні проблеми розвитку франчайзингу та головні шляхи 

їх подолання. 

Ключові слова: франчайзинг, бізнес, франшиза, франчайзер, франчайзі. 

Сьогодні важливе місце серед форматів ведення бізнесу посідає 

франчайзинг. Залишаючись не до кінця вивченим та врегульованим, він 

викликає багато побоювань в підприємців та проблем, які необхідно вирішити 

тим суб’єктам господарської діяльності, які купили франшизу та зіткнулись з 

даними проблемами. 

Метою дослідження є розкриття сутності нової категорії ведення бізнесу в 

Україні «франчайзинг» та його основних характеристик, а також визначення 

основних проблем в даній категорії та їх вирішення. 

Велика кількість вчених, юристів та економістів вивчає теорію та практику 

франчайзингу. Серед них Кузьмін О.Є., Лясенко В.І., Мирончук Т.В., 

Шкромада В.В., Цірат А.В., Ануфрієва Л.П., Майєр Дж. М., Фестиваль М.Р., 

Лопушанський Т. В., Килимник І. В. та інші. Однак, хоча кількість публікацій 
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про франчайзинг є досить великою, більшість із них має тільки пошуковий 

характер, і їх автори пропонують різні методи та підходи для вирішення 

існуючих суперечливих питань. 

На сьогодні, за умов посиленої конкуренції на внутрішніх ринках країни 

та, в посткризовий період, обмеженості фінансових ресурсів перед 

підприємцями, актуальним питанням постає пошук нових форм ведення та 

організації бізнесу та залучення до нього інвестицій. Це питання стосується як 

нових підприємств, так вже існуючих. Останніми роками на теренах України 

все більшої популярності набуває такий вид ведення бізнесу, як франчайзинг, 

що для економіки країни є досить новим явищем, незважаючи на широку 

практику застосування його в світі. 

Визнаними лідерами франшизи та експортерами франшиз у всьому світі є 

США, Канада, Південна Корея, Японія, Австралія та європейські лідери – 

Німеччина, Франція та Великобританія. На сьогоднішній день у світі існує 

понад 16 500 франчайзерів та понад 165 500 франчайзі. Країнами з найбільшою 

кількістю франчайзерів є США, Південна Корея, Канада, Японія та Бразилія.  

Щодо визначення самого поняття «франчайзинг», то його сутність полягає 

в наданні одним суб’єктом підприємницької діяльності (франчайзером) прав на 

застосування його торговельної марки, індивідуальних технологій та інших 

об’єктів інтелектуальної власності при здійсненні господарської діяльності 

іншому суб’єкту підприємницької діяльності (франчайзі). Дані права надаються 

на встановлений ними термін, в обмежених територіальних можливостях та на 

визначених ними умовах. Дане право отримує назву франшизи. 

Міжнародна асоціація франчайзингу надає таке визначення терміну: 

«Франчайзинг це такі відносини між франшизоодержувачем та 

франшизодавцем, в якому франшизодацець зобов’язується виявляти постійний 

інтерес до діяльності франшизоодержувача в таких сферах як ноу-хау, навчання 

персоналу, а франшизоотримувач здійснюватиме власну підприємницьку 

діяльність під вже спільною торговельною маркою, форматом чи процесом 

організації управління підприємством, яким уже володіє франшизодавець та 

вкладає власні кошти в цей розвиток» [1]. 
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Необхідно зауважити, що поняття «франчайзингу» не є зовсім повним та 

коректним, адже воно обмежує коло інтересів франшизодавця. Тобто 

франшизодавець може виявляти інтерес не тільки до сфери навчання персоналу 

чи ноу-хау, а й до інших сфер господарської діяльності. 

Варто зауважити, що франчайзинг є вигідним для підприємців, що тільки 

починають власний бізнес, адже він значно зменшує ризики невдачі, якщо 

порівнювати з індивідуальним підприємством. Наприклад, якщо брати досвід 

США, то на сьогодні лише 5% франшиз зазнають невдач, тоді як                             

90% індивідуальних підприємств середнього та малого бізнесу швидко 

банкрутують. В Україні франчайзинг почав розвиватися на початку 1990-х 

років. Класичним способом на першому етапі прийшли іноземні франчайзери, 

на другому етапі з’явилася національна система франчайзингу, а на третьому 

етапі національний ринок франшизи, який займав багато національного 

франчайзингового ринку. Франчайзингові дилери зі світовими найменуваннями 

брендів першими приїжджають в Україну: «Соса-Соlа» , «Мaсdоnаlds», «Коdак 

Ехргеss» та ін. 

В Україні, франчайзинговий бізнес набув найбільшого поширення у 

торгівлі – 65%, наступним є сектор послуг – більше ніж 10%, ресторанне 

господарство також займає вагому нішу – трохи менше аніж 10%. Також, варто 

звернути увагу на той факт, що за умов постійного зменшення суб’єктів 

підприємницької діяльності – франчайзерів, кількість ж франчайзингових точок 

зростає, що свідчить про постійний розвиток.  

Зі всіх франшиз, що здійснюють свою діяльність в Україні,                              

45% налічується за зарубіжними торговими марками. Росія є лідером за 

кількість торгових марок в Україні – більше 100 та Німеччина – більше 50 

торгових марок. На ринку також присутні бренди з Франції, США та Італії. Але 

дані фірми відкривають франшизи тільки у великих містах України, при цьому 

суворо обмежують кількість власних пунктів. 

Підприємства, які здійснюють діяльність на умовах франчайзингу сьогодні 

діють в 15 основних галузях, основними з яким можна вважати: громадське 
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харчування, виробництво, роздрібна торгівля тощо. Якщо у 2008 році потреби у 

франшизі, були пов’язані лише з громадським харчуванням, роздрібною 

торгівлею, будівельними матеріалами, дитячими товарами та послугами, то 

вони були диверсифіковані в 2009 році, включаючи сільське господарство, 

торгівлю, прибирання, дизайн, розподіл, охорону здоров’я, туризм та готельний 

бізнес. Загалом, ведення франчайзингової діяльності в Україні є досить 

привабливою та перспективою. Слід зазначити, що франчайзинг має потужні 

показники ефективності. Наприклад, працюючи вітчизняним підприємцем, що 

працює у великій іноземній компанії, необхідно забезпечити регіональному 

ринку хорошу швидкість розвитку бізнесу, низький ризик та максимальний 

прибуток при найменших інвестиціях. Франчайзинг також забезпечує 

ефективну систему навчання для малого бізнесу. 

Франчайзинг – це метод ведення бізнесу, який передбачає створення 

подібних підприємств з єдиною торговою маркою (товарним знаком) і 

дотримання однакових умов, форм, методів продажу, єдиних вимог до якості та 

єдиних цін [3]. Тому за фіксованою платою франчайзі може отримати 

кваліфіковану допомогу, інакше це буде для нього занадто дорого. Це є однією 

з головних переваг ведення такої форми бізнесу. 

Крім того, франчайзер також отримує вигоди, головним чином, на освоєнні 

нових ринків без значних інвестицій. Подібним чином, за таких умов ведення 

бізнесу франчайзер наймає менше менеджерів, зменшує витрати на заробітну 

плату, але збільшує прибутковість, оскільки франчайзі мають більшу 

мотивацію, ніж працівники, для досягнення кращих показників [4]. 

Якщо не брати до уваги значну кількість переваг франчайзингу, можна 

відмітити, що він має й низку важливих проблем, які потребують вирішення. 

До числа таких проблем варто віднести:  

1. Малий відсоток обізнаності українських підприємців з форматом та 

основними правилами ведення бізнесу за умови франчайзингу. Асоціація 

роботодавців у сфері франчайзингу затвердила, що, незважаючи на велику 

кількість франчайзерів, підприємства, що дійсно працюють за форматом 
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франчайзингу становлять дуже малий відсоток. Велика кількість підприємств 

або свідомо видають себе за франчайзингові, або ж не є обізнаними з 

головними принципами франчайзингу, що дає зрозуміти, що даний вид бізнесу 

виділяється з-поміж інших. 

2. Нормативно-правова база недосконала. Українські закони також 

уповільнили розвиток франчайзингу. Наприклад, лише в США на 

федеральному рівні прийнято близько ста законів, що стосуються франчайзингу 

одним або кількома способами, тоді як в Україні навіть немає загального закону 

про франчайзинг. В Україні законодавча база щодо франчайзингу не змінилася, 

але кількість позовів зросла. Це змушує франчайзі звертати увагу на вже 

підписані контракти та просити експертів підготувати нові контракти [2]. 

3. Відсутність практики бізнес-тестування. У зарубіжних країнах, якщо 

франшиза не перевірена, франчайзі не може продати франшизу. 

Щоб вирішити проблеми, з якими сьогодні має справу ведення діяльності 

франчайзингу, необхідно: 

1. Створити навчальну програму для підготовки фахівців у галузі 

франшизи. Сьогодні в Україні існують ексклюзивні навчально-консультаційні 

центри, але лише у великих містах. Однак для підтримки розвитку 

франчайзингу необхідно створювати такі центри по всій Україні.  

2. Сформувати закон про франшизу. Зрештою, щоб сприяти розвитку 

бізнесу та функціонуванню будь-якого бізнесу, потрібно мати ефективну 

правову базу. Також повинна бути створена організація для моніторингу 

діяльності ринку франшизи. 

3. Заборонити продавати франшизу без попереднього тестування. В 

Україні існує спосіб продати нову франшизу, не проводячи попередній аналіз 

та тестування. Тому такий підхід є неприйнятним, оскільки в більшості 

випадків продажі бізнес-процесів, які не реалізуються в місцях їх продажу, є 

збитковими. 

Підприємці, які приєднуються до системи фрaнчaйзингу у сфері готельно-

ресторaнного бізнесу, можуть розрaховувaти нa певні перевaги від 

фрaнчaйзингової співпрaці. Основні перевaги від фрaнчaйзингової діяльності 

нaведено у тaбл. 1. 
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Таблиця 1 – Переваги від франчайзингової діяльності на рівні франчайзера 

та франчайзі 

Переваги на рівні суб’єкта господарювання (франчайзі) 

Відомий бренд  Франчайзі починає працювати під знаною маркою: 

використовує товарні знаки, авторські права, різні перевірені 

методики і формули, що використовуються у цій 

франчайзинговій мережі. Це уможливлює легше здобути 

клієнта, дає можливість придбання позитивної репутації 

Перевірена ідея Використання франчайзі набутого ноу-хау фірми, готового 

плану ведення діяльності. Франчайзі отримує готовий рецепт 

успіху та досвід, який у разі самостійної діяльності мав би 

здобувати сам 

Підтримка з боку 

франчайзера  

Франчайзер зобов’язується забезпечити франчайзі досягнення 

такого самого успіху, якого досяг сам (наскільки це є 

можливим). Зобов’язання франчайзера можуть стосуватися: 

знаходження найкращої з можливих локалізацій точки; 

допомога франчайзі під час підготовки та запуску 

франчайзингової точки; підтримка при визначенні асортименту 

та обсягу затоварювання; навчання франчайзі та його 

працівників щодо ведення бізнесу, методів виробництва та 

приготування товару, звітності, бізнес- контролю, 

маркетингових та промокампаній, мерчандайзингу 

Допомога для 

недосвідчених  

Від франчайзі не вимагається попереднього досвіду у цьому 

бізнесі. Він отримує повну підтримку у веденні ціжї діяльності. 

Брак базових та спеціальних знань компенсується навчальними 

програмами. Франчайзер переважно володіє великою кількістю 

ринкової інформації та досвіду, якими ділиться зі своїми 

партнерами-франчайзі 

Менший ризик  Купівля франчайзингової ліцензії дає великі шанси на успіх, 

зменшує ризик, пов’язаний з веденням господарської 

діяльності. Це також полегшує франчайзі бізнес-переговори з 

контрагентами та фінансовими інституціями 

Користь від рекламних та 

промокампаній 

Вхід до розвиненої франчайзингової мережі, дає можливість 

кожному окремому франчайзі користуватися ефектами 

рекламних кампаній, що організовуються на 

загальнонаціональному рівні 

Формування іміджу 

торгової марки  

Франчайзер зосереджено працює над створенням доброї 

репутації фірми та довіри до торговельної марки, залишаючи 

для франчайзі час на безпосередню роботу з підприємством 

Кращі умови співпраці з 

постачальниками 

Франчайзер домовляється про постачання для цілої мережі, 

може домовитися про кращі умови співпраці з постачальниками 

через великий обсяг закупівлі для цілої мережі, що не може 

зробити окремий суб’єкт 
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Продовження таблиці 1 

Переваги для франчайзера 

Розвиток мережі збуту  Зміцнення позицій франчайзера на ринку без необхідності 

великих інвестицій, можливість закладати у плани більший 

продаж товарів та послуг, тому що франчайзингова угода часто 

накладає на франчайзі обов’язок продавати товари чи послуги 

лише франчайзера, інших франчайзі або тих постачальників, на 

яких погодиться франчайзер 

Отримання від франчайзі 

додаткового каналу 

доходу у вигляді оплат  

Йдеться не лише про вступну франчайзингову оплату, 

пов’язану із долученням до мережі, а більше про поточні 

франчайзингові оплати 

Зацікавленість в 

успішності  

Франчайзі є власниками своїх підприємств, в які інвестують 

власні кошти, вони більше зацікавлені в їх успішності, ніж у 

разі найманих керівників 

Зниження видатків на 

рекламні та промоційні 

кампанії 

Франчайзі переважно зобов’язані відраховувати певний 

відсоток на спільний маркетинговий фонд 

Розподіл компетенцій та 

відповідальності щодо 

третіх осіб 

Франчайзі як окремий суб’єкт господарювання несе повну 

відповідальність за свої результати. Маючи скарги, інституції 

не можуть направляти їх франчайзеру, хоча в їх свідомості 

франчайзингова система часто функціонує як одна структура 

Позбавлення франчайзера 

необхідності проблем 

винаймання та керівництва 

персоналом 

Франчайзі бере на себе повну відповідальність у питаннях 

найманої праці та керівництва команд 

 

Будь-яке ведення господaрської діяльності пов’язaне з ризиком і 

фрaнчaйзинг не є винятком із загального прaвилa. Деякі підприємці ввaжaють, 

що приєднуючись до мережі, вони отримують готовий рецепт легкого тa 

прибуткового ведення бізнесу. Перед тим, як долучaтися до вибрaної мережі, 

вaрто добре проaнaлізувaти усі сторони фрaнчaйзингу. 

 Франчайзинг є високоприбутковим та досить рентабельним бізнесом в 

Україні, який створює нові робочі місця, що сприяє ефективному 

функціонуванні держави. Франчайзингова діяльність є досить економічно 

вигідною для держави.  

Отже, виходячи зі всіх положень, що були розглянуті у статті, можна 

зробити висновок, що франчайзинг є відносно новим форматом ведення 

підприємницької діяльності, саме тому сьогодні виникає низка проблем з якими 

зустрічаються франчайзери та франчайзі. Ці проблеми можна вирішити шляхом 

створення навчальної програми для підготовки фахівців в галузі франчайзингу, 
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сформувати та визначити відповідні нормативно-правові акти щодо 

франчайзингу та заборонити продавати свою франшизу без попереднього 

тестування її для зменшення відсотка нерентабельності бізнес-франшиз. 
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Сфера ресторанних послуг як частина індустрії гостинності є однією з 

найбільш перспективних та динамічно зростаючих серед галузей економіки. За 

статистикою, середній обіг коштів, вкладених у ресторан, відбувається в                    

5–6 разів швидше, ніж інвестицій, вкладених, наприклад, у магазин одягу. 

Кожного року попит на послуги закладів харчування тільки збільшується. 
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Для успішного ведення ресторанної справи потрібно постійно бути в курсі 

світових тенденцій у цій сфері. Адже тренди постійно оновлюються, і щоб не 

втратити клієнта, необхідно використовувати весь спектр інноваційних 

технологій у своїй роботі. Реалії сьогодення вимагають від українських 

підприємств ресторанного господарства значної інноваційної активності в 

умовах загострення конкурентної боротьби. 

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. Ресторанна справа в світі є 

однією з найприбутковіших. У країнах Західної Європи, США і Японії 

зафіксовано збільшення витрат клієнтів на проведення дозвілля саме в 

ресторанах. 

Кожен народ характеризують його неповторні звичаї, обряди і, звичайно ж, 

традиційна кухня. Кулінарні уподобання, особливості приготування страв та 

способи їх подання складалися протягом століть під дією природно-

географічних умов і зумовлених ними напрямів господарської діяльності. Крім 

того, на кухню народу безпосередньо впливали релігійні вірування, система 

культових заборон, стародавні звичаями, що регламентували спосіб життя, 

тобто культурні традиції і соціально-історичне оточення. 

На цій основі у різних народів сформувалася різна кухня зі своєю 

специфікою, що виразилися, зокрема, в унікальному смаку страв. Приготування 

їжі нерозривно пов’язане із сімейним побутом, саме тому харчування 

залишається найстійкішим компонентом матеріальної культури, виконуючи 

самоідентифікаційну функцію кожного народу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні аспекти 

розвитку закладів ресторанного господарства України знайшли своє 

відображення у працях таких учених, як А.І. Усіна, Т.П. Кононенко, Н.В. 

Полстяна, І.В. Хваліна, О.Л. Іванік, Г.Б. Мунін, А.О. Змійов та ін. 

Метою статті є виділення та характеристика основних етапів становлення 

та розвитку закладів ресторанного бізнесу. Завданнями статті є дослідження 

основних етапів становлення ресторанного бізнесу та розвиток закладів 

ресторанного господарства з національною кухнею. 
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У процесі обслуговування туристів ресторанне господарство відіграє 

особливо важливу роль і набуває специфічних рис, що дозволяє вважати 

ресторанне господарство в готельно-туристичних центрах складовою індустрії 

туризму. 

Ресторанне господарство отримує значну частку доходів як від 

внутрішнього, так і міжнародного туризму, активізує валютні надходження, 

створює умови для «експорту» послуг і входження їх до міжнародного ринку. 

До того ж, «експорт» послуг здійснюється на досить вигідних умовах тому, що 

він не пов’язаний з транспортними витратами. У ресторанному господарстві 

зосереджена значна частина матеріально-технічної бази туристичної індустрії. 

Від якості будівництва, рівня устаткування й обладнання, різноманітності її 

типів істотно залежить ступінь комплексного обслуговування та задоволення 

потреб туристів у різних туристичних районах країни. 

До тенденцій розвитку підприємств ресторанного господарства, що набули 

актуальності за останні десятиліття, належать: 

– поглиблення спеціалізації ресторанної пропозиції; 

– утворення міжнародних ресторанних ланцюгів; 

– розвиток мережі малих підприємств ресторанного господарства; 

– впровадження в індустрію гостинності нових комп’ютерних технологій. 

Останнім часом поряд із традиційними повносервісними ресторанами 

з’являється все більше спеціалізованих підприємств зі скороченим набором 

послуг і страв. Спеціалізація підприємств може бути найрізноманітнішою. 

Ресторани, як правило, спеціалізуються на виготовленні національних страв. 

Серед ресторанів національної кухні в Україні перевага надається українській – 

36,8%. Проте значна увага приділяється і французькій кухні – 21%; італійській, 

кавказькій, японській по 7,9%; всі інші – 18,5% [4]. 

Тематичні ресторани також є дуже популярними як серед українців, так і 

туристів. Звичайно, вони пропонують обмежену кількість страв, їхнє головне 

завдання полягає у створенні настрою та певної атмосфери. 

Незважаючи на низку проблем в розвитку ресторанного господарства, 
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сьогодні в Україні почали з’являтися так звані креативні простори, які 

називають себе «коворкінгами», «некафе» або smart cafe. Вони можуть 

розташовуватися як у центрі міста, так і в мікрорайонах. У великих містах 

можливо спостерігати їх відкриття навіть в офісних центрах. 

Основна концепція таких закладів – безкоштовно все, крім часу. Ці заклади 

працюють за системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу та напої, а 

за час) і являють собою нерухомість нового формату, яка спеціально 

пристосована для фрілансерів, стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів. 

Коворкінг – це модель роботи, коли працівники залишаються вільними і 

незалежними й використовують вільний простір для своєї діяльності. Займатися 

своїми справами вони можуть у коворкінг-центрах або у креативних просторах, 

винайнявши робоче місце на місяць, день або декілька хвилин. 

Важливою тенденцією сучасної сфери гостинності, яка сприяє розвитку 

ресторанного бізнесу, є популяризація гурман-туризму в Україні через 

наявність багатьох національностей та меншин у країні. Ця тенденція провокує 

глибоку сегментацію національної кухні. Саме тому перспективи розвитку 

закладів ресторанного господарства, орієнтованих на традиції національної 

кухні, навіть у межах окремих меншин, є доволі значними. 

У результаті зростання міграційних потоків в Україні прослідковуються 

деякі особливості, які позначилися на розвитку ресторанного бізнесу. Першою 

особливістю такого впливу є залучення іноземних шеф-кухарів, які 

приїжджають працювати в українських ресторанах. Ця тенденція поступово 

набирає обертів, оскільки тільки носії культури своєї країни зможуть 

приготувати національні страви та передати її національний колорит. 

Важливий елемент в обслуговуванні туристів – послуги ресторанного 

господарства. Підприємства ресторанного господарства обслуговують досить 

різноманітний контингент відвідувачів-туристів як вітчизняних, так й 

іноземних, як організованих, так й індивідуальних.  

Для кожної категорії споживачів потрібні особливі методи, прийоми 

обслуговування. Індивідуальний туризм характеризується яскраво вираженою 
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сезонністю, тобто піком масовості туристичних потоків у період літніх 

відпусток. Чисельність індивідуальних туристів зростає, особливо за рахунок 

автотуристів. Зважаючи на те, що ресторани та кафе готелів можуть бути 

зайнятими організованими туристами, для контингенту туристів слід 

відкривати в туристичних центрах підприємства ресторанного господарства на 

принципах самообслуговування, що мали б значну перепускну здатність [1]. 

Асортимент готової продукції в цих підприємствах може бути скромним, 

але виготовлятись повинен у великій кількості та якісно. Кожного року в 

Україні з’являються нові форми та види громадського харчування, від фаст-

фудів до високо елітних ресторанів. Тому слід приділяти увагу особливостям 

розвитку сфери ресторанного господарства, його темпам та динаміці росту, 

попиту з боку споживачів у контексті їх уподобань. 

Сфера ресторанного бізнесу характеризується наявністю особливостей 

соціального, галузевого та організаційно-економічного характеру. До 

соціальних особливостей належать: залежність режиму роботи підприємств 

ресторанного господарства від режиму роботи організацій, які ними 

обслуговуються; залежність попиту на кулінарну продукцію від часу доби, днів 

тижня, пори року; залежність асортименту продукції від особливостей 

контингенту, що ним обслуговується (професійного, вікового, національного 

складу); залежність від рівня доходів населення й цін на кулінарну продукцію; 

залежність від компактності (щільності) населених пунктів, наявності інших 

підприємств ресторанного господарства та продуктових магазинів. 

Беззаперечно, що успішний розвиток ресторанного господарства 

забезпечує країні такі переваги: дає істотну економію суспільної праці завдяки 

більш раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів; надає 

робітникам і службовцям протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх 

працездатність, зберігає здоров'я; дає можливість організації збалансованого 

раціонального харчування в дитячих і навчальних закладах [5]. 

Стан ресторанного господарства також впливає на розвиток туристичного 

бізнесу, забезпечує робочими місцями населення. Розвиток цього типу бізнесу 
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дає «поштовх» для відкриття не тільки комерційних підприємств (ресторани, 

шашличні, вареничні, піцерії, бістро та ін.), але разом з тим у розвитку 

громадського харчування: їдальні/буфети при виробничих підприємствах, 

студентські, шкільні. У зв’язку з цим з'являються підприємства, які беруть на 

себе завдання організації громадського харчування. 

Висновки. Дослідження стану та тенденцій розвитку ресторанного 

господарства в Україні на сучасному етапі дозволяє зробити висновок як про 

відновлення своїх позицій та наявність перспектив розвитку, так і про 

проблеми, які негативно відбиваються на розвитку цих підприємств. За 

сучасних економічних умов підприємствам ресторанного господарства 

доводиться кардинально перебудовувати свою роботу, переглядати стратегії та 

плани розвитку. Загальне зниження реальних доходів населення негативно 

вплинуло на купівельну спроможність, що відбилося на зниженні суми 

середнього чека та завантаженості підприємств. Для подолання кризового стану 

власники та керівники підприємств вживають різних заходів, які в цілому 

відповідають концепції та формату закладу, статусу споживачів. 
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борошно, клітковина, пісочне печиво, чай матча, сублімовані ягоди. 

У новітньому темпі життя все дуже швидкоплинно змінюється, 

встановлюючи все нові й нові планки для якості життя та спонукаючи до 

формування нових харчових звичок. Все більше набирають популярності та 

застосовності принципи здорового збалансованого харчування, збагачення 

раціону корисними продуктами, макро- і мікроелементами (залізо, мідь, 

кальцій, йод, селен та ін.), вітамінами та білками, турбота про загальний стан 

організму, стан тіла, фігуру, тощо. Продукти сучасної харчової промисловості 

не завжди забезпечують виготовлення відповідної продукції для задоволення 

модерних потреб. 

Сьогоднішній споживач стає вибагливішим щодо вибору продукції на 

прилавках знайомого супермаркету. Не обходить стороною підвищення вимог і 

до пісочного печива,  яке окрім привабливого зовнішнього вигляду, ніжного 

смаку, приємного аромату, щоб поласувати зі склянкою чаю або кави, має 

містити в собі ще й функціональні додатки, задля збільшення харчової цінності 

та підвищення рівня корисності даного кондитерського виробу. 

http://tourlib.net/statti_ukr/yashyna.htm
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Формулювання цілей статті. Історично, таке звичне для нас пісочне 

печиво, постійно зазнавало своїх рецептурних та технологічних змін 

починаючи вже з 12 сторіччя, коли його вважають винайденим [6]. Змінювалась 

форма й смак, додатки, наповнювачі, записувались нові рецепти у книгах і ось 

зараз ми маємо можливість ласувати вдосконаленим до наших днів печивом, 

яке початково готувалось у середньовічній Шотландії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Печиво, згідно стандарту               

ДСТУ 3781:2014 «Печиво. Загальні технічні умови» – це борошняний 

кондитерський виріб крихкої структури з використанням хімічних 

розрихлювачів або дріжджів, що постачають споживачеві [1]. Звичні складові 

пісочного печива нині – це пшеничне борошно вищого ґатунку, жирова 

складова та цукор, при цьому, вагове співвідношення борошна до жиру 

повинне бути 2:1 [7]. Харчова цінність на 100 грам продукту складає приблизно 

407 калорій. Енергетичне співвідношення білків, жирів, вуглеводів: 7%, 21%, 

72% відповідно [2]. 

Перш за все, ведучи мову про пісочне печиво як про здравофуд у раціоні 

людини, необхідно відмовитись від використання гідрогенізованої олії для його 

виготовлення, що значно зменшує собівартість але завдає серйозної 

накопичуваної шкоди здоров’ю у перспективі, повернувшись натомість до 

класики жанру – вершкового масла, а в сучасному розрізі, може бути 

використане й кокосове масло або масло горіха ши (каріте). 

Щодо сухих складових пісочного тіста для виготовлення шорткейків (англ. 

shortcake – пісочне печиво) можливе використання не тільки пшеничного 

борошна, а також інших видів з низьким вмістом клейковини, адже при 

використанні сировини з сильною клейковиною спостерігається помітне 

погіршення якості готового виробу.  

Альтернативними видами є борошно з кіноа, полби, рисове, кукурудзяне, 

вівсяне, пшоняне, амарантове, розторопшеве, знежирене борошно з горіхів та 

кунжуту. Просяне борошно тільки починає свій шлях до популярності в 

нашому регіоні, попри широкий застосунок у татарській, італійській та 
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румунській кухні. Поєднання його з пшеничним борошном використовується 

для надання тісту стандартних реологічних властивостей. Використання 

купажу альтернативного борошна з пшеничним може збагатити смак, 

розширити асортимент та підвищити харчову цінність, окрім того, зробивши 

виріб ще більш ніжним та крихким, як під час використання рисового та 

кукурудзяного борошна. 

Класичний склад тіста може бути урізноманітнений таким функціональним 

додатком як клітковина, що є основою здорового та раціонального харчування, 

завдяки сприянню очищенню травного тракту від побічних продуктів 

життєдіяльності та токсинів, виявляючи абсорбуючі властивості, вона 

нормалізує перистальтику кишківника, тим комплексно покращує 

засвоюваність корисних речовин, вітамінів, мінералів, що впливають на 

загальний стан імунітету та всього організму. Використаною для таких цілей 

може бути також рослинна сировина, а саме шроти та висівки.  

Лінійка харчових волокон на сучасному ринку достатньо велика, серед них 

є продукти виготовлені з місцевих рослин, що мають неоціненну користь. 

Наприклад, льняний шрот, збагачений Омега-3, 6, гарбузовий, що допомагає 

при захворюваннях травної системи, макуха з амаранту, багата білком та 

незамінними амінокислотами та шрот розторопші, трав’янистої рослини з 

сімейства Айстрових – для сприянню відновлення печінки. Цікаво, що у шроті 

звичайного волоського горіха міститься у 5 разів більше вітаміну С аніж у 

смородині, коли у кунжутному – велика кількість кальцію [3]. Раціон 

харчування сучасної людини складається в основному з рафінованих продуктів, 

тобто продуктів, з яких у процесі їх виробництва видалена значна частина 

біологічно цінних речовин. Це призвело до різкого зростання так званих 

―хвороб цивілізації‖ – атеросклерозу, ожиріння, цукрового діабету, 

остеопорозу, захворювань шлунково-кишкового тракту. Вчені дійшли 

висновку, що одним з напрямків вирішення цієї проблеми є виробництво 

продуктів з цільнозмолотого зерна (обойне борошно) або з додаванням 

рослинної клітковини (висівок) [4]. Крім того, клітковина та висівки 

допомагають врегулювати вагу та є джерелом вітамінів та мінералів. 
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Пісочне печиво багате на жири та вуглеводи, а ось кількість білків можна 

збільшити додаванням у невеликій кількості порошок коноляного протеїну. У 

своєму складі він містить вітаміни B1 (тіамін), В2 (рибофлавін) – які 

покращують метаболізм і допомагають засвоювати енергію з їжі, також вітамін 

Е – природний антиоксидант, який захищає клітини від старіння й руйнування, 

поліненасичені жирні кислоти, що не виробляються нашим організмом, але 

надзвичайно важливі для суглобів, емоційного фону, імунної та сердцево-

судинної системи.  

Також конопляний протеїн багатий на амінокислоти (із них 9 у складі є 

незамінними) та мікроелементи Fe, Cl, Mg, Cu, Ca, S, K, Mn, Zn. До того ж, для 

його вирощування не потрібні шкідливі пестициди, що означає повну 

екологічність, і, на відміну від соєвого протеїну, конопляний не може 

порушувати гормональний фон [8]. 

Збагачуючи вітамінно-мінеральний склад печива та його смако-ароматичні 

властивості, варто згадати про додатки у вигляді порошку із сублімованих ягід 

полуниці, лохини, чорниці, вишні, смородини, обліпихи, ожини, суниць та ін., 

що зберігають свої корисні властивості та колір. Встановлено, що після 

сублімаційної сушки (сушіння свіжозаморожених плодів у вакуумі) вітамінний 

та мінеральний склад зберігається на 95% [9]. 

Також, цікавим додатком до пісочного тіста є мелений зелений японській 

чай матча (маття). Він також містить харчові волокна, що допомагають в 

очищенні шлунково-кишкового тракту він шлаків та сприяють стабілізувати 

рівень цукру в крові. Крім цього, з останніми дослідженнями, кількість 

антиоксидантів у складі цього чаю перевищує чорний шоколад у 6 разів, дику 

лохину в 15 разів, звичайний чай в 137 разів. Найпотужніші з останніх – 

катехіни, що боряться з вільними радикалами, а галлат епігаллокатехін (EGCG) 

вважається сильним антиканцерогенним засобом, він допомагає запобігати 

утворенню реактивних форм кисню (RTF), до яких відносяться вільні радикали 

і пероксиди [5]. 

Висновки. Підводячи підсумки, пісочне тісто для виготовлення пісочного 
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печива може бути збагачене різноманітними сучасними суперфудами, 

клітковиною, висівками та смако-ароматичними додатками, що може 

збільшити у складі кількість харчових волокон, вітамінів та мінералів, 

розширивши асортимент продукції та відповідаючи сучасним поглядам на 

продукти харчування, виводячи пісочне печиво до статусу не тільки 

елегантного та комфортного але й здорового перекусу. 
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Постановка проблеми. Сьогодні готельно-ресторанний бізнес є одним з 

найбільш перспективних напрямків розвитку в індустрії гостинності. Навіть не 

дивлячись на кризу, сфера громадського харчування переживає відчутний 

підйом. Відкривається безліч підприємств різної спрямованості, концепцій і 

стилю, з'являються нові яскраві та цікаві проєкти. Кожен власник готельно-

ресторанного комплексу намагається зміцнити свої позиції на ринку, 

утриматися на ньому, що в умовах жорсткої конкуренції коштує чималих 

зусиль. Багато в чому, успіх підприємства визначають високий рівень 

обслуговування та оперативна робота персоналу. Співмірність якості і 

швидкості обслуговування, в першу чергу стало реальним завдяки 

можливостям впровадження інформаційних технологій в роботу готельно-

ресторанного комплексу. Саме вони дозволяють спростити і прискорити 

роботу, зв'язану з веденням документації, скоротити кількість персоналу, а 

значить, збільшити продуктивність праці. 

Актуальністю теми є те, що використання інформаційних технологій в 

готельно-ресторанному сервісі дозволить якісно та швидко вирішувати безліч 

управлінських завдань, підвищити якість по обслуговуванні, і, як наслідок, 

збільшити доходи підприємства. 

Метою статті є систематизація досліджень щодо особливостей основних 

тенденцій впровадження інформаційних технологій у готельно-ресторанному 

господарстві, а також розроблення пропозицій відносно можливий їх 

застосування на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Термін «інформаційні технології» з'явився в 

останній третині ХХ ст, але більш широке поширення отримав тільки на 

початку XXI століття. В його основі лежить уявлення про технології як про 

цілісний процес, який характеризується єдністю об'єкта і специфічністю 

методів і способів його обробки, завдяки яким відбувається якісна зміна 

об'єкта. Цим терміном позначають як про процеси переробки інформації в 
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цілому, так і процес виготовлення конкретного інформаційного продукту: 

«Інформаційна технологія – це процес, що використовує сукупність засобів і 

методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання 

інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного 

продукту)» [4]. 

На II Міжнародному конгресі ЮНЕСКО «Освіта та інформатика» до 

«інформаційним» були віднесені наступні технології: введення / виведення, 

збору, зберігання, передачі та обробки даних; підготовки текстових і графічних 

документів, технічної документації; інтеграції та колективного використання 

різнорідних інформаційних ресурсів; захисту інформації; програмування, 

проектування, моделювання, навчання, діагностики, управління (об'єктами, 

процесами, системами). 

Статистичні дані одного із світових виробників інноваційного програмного 

забезпечення для закладів готельного і ресторанного господарства Toast 

свідчать про те, що: 95 % власників ресторанів відзначили підвищення 

ефективності свого бізнесу, впровадивши програмні технології у діяльність 

підприємств; 73 % відвідувачів вважають, що застосування сучасних 

технологій у закладі додає їм більше задоволення від вечері [10];                                   

26 % споживачів вважають, що наявність сучасних технологій, можливість 

зробити електронне за мовлення та обрати сучасні варіанти платежів впливають 

на вибір закладу [1]. 

Комп'ютерні технології охопили всі сфери життя людини. Індустрія 

гостинності не є винятком, навпаки, інформаційні технології дозволяють їй 

розвиватися все більше. перш за все, це стосується просування і збуту 

туристського продукту.  

Сьогодні кожен готель, ресторан або турфірма має власний сайт в 

Інтернеті, різні канали реклами і зв'язок зі своїм клієнтом. Існують різні 

електронні туристські офіси, наприклад туристське бюро «експедитора» фірми 

Microsoft, що дозволяє будь-якому власнику кредитної картки придбати тур, 

забронювати місце на літак або в готелі, придбати квитки на видовищні заходи і 

замовити напрокат автомобіль в будь-якій точці земної кулі. Комп’ютерні 

системи резервування, що з’явилися в середині 60-х рр. XX ст. 
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Дозволили прискорити процес резервування авіаквитків та здійснити його 

в режимі реального часу. В результаті цього підвищилася якість сервісних 

послуг за рахунок зменшення часу обслуговування клієнтів, збільшення обсягів 

і різноманіття пропонованих послуг, а також з'явилися можливості 

забезпечення оптимізації завантаження авіалайнерів, реалізації стратегії 

гнучкого ціноутворення, застосування нових управлінських методів. 

Висока надійність і зручність цих систем резервування сприяли їх 

швидкому і широкому поширенню. В даний час практично кожне підприємство 

сфери туризму використовує системи бронювання. Одним з основних 

напрямків застосування інформаційних технологій в туризмі є впровадження 

мультимедійних технологій. Сьогодні туристські довідники і каталоги 

випускаються як в книжковому виконанні, так і в мережі Інтернет. Електронні 

каталоги дозволяють віртуально подорожувати по пропонованим маршрутам, 

переглянути ці маршрути в активному режимі, отримати інформацію про 

країну, об’єктах по трасі маршруту, дані про готелях, кемпінгах, мотелях та 

інших засобах розміщення, ознайомитися з системою пільг і знижок, а також 

законодавством у сфері туризму. Крім того, в цих каталогах зазвичай 

наводяться інформація про правилах оформлення туристських документів, 

туристські формальності, моделі поведінки туриста в екстремальних ситуаціях. 

Клієнт може спланувати програму туру, вибрати його по заданим оптимальним 

параметрам (ціна, система пільг, система транспорту, сезон). 

Сьогодні на ринку програмних продуктів представлено безліч 

комп’ютерних систем, що дозволяють автоматизувати внутрішню діяльність 

закладів. Як правило, ці системи забезпечують ведення довідкових баз даних по 

клієнтам, партнерам, готелям, транспорту, посольствам, а також ведення турів 

та облік платежів, прийом замовлень і роботу з клієнтами, формування 

вихідних документів. Практично всі програмні комплекси забезпечують 

формування бухгалтерської звітності та часто експорт-імпорт даних в 

спеціалізовані бухгалтерські програми, такі, як 1С [5]. 

Автоматизована система управління готельно-ресторанним комплексом 

включає в себе наступні елементи (рис. 1). 
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Ресторанний сервіс – це перспективно розвивається галузь індустрії 

гостинності. Люди приходять в ресторан, кафе або бар не просто перекусити, а 

й отримати естетичне задоволення, відпочити або просто поспілкуватися один з 

одним. Досягнення успіху у розвитку ресторанного бізнесу залежить від безлічі 

факторів, одним з найважливіших є використання інформаційних технологій. 

Еволюційний шлях автоматизації ресторанів йшов від окремих універсальних 

програм бухгалтерського обліку, складських операцій і управління контрольно-

касовим обладнанням.  

Наступний етап розвитку полягав у автоматизації всіх бізнес-процесів за 

допомогою єдиного програмного забезпечення, тепер уже спеціально 

побудованого під ресторанний бізнес. Туди ж стали додаватися функції, які 

раніше не підлягали автоматизації, наприклад, прийом замовлення, 

інвентаризація та інші. Так виникли спеціалізовані системи автоматизації 

ресторанного бізнесу, які з часом довели свою ефективність [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Елементи застосування інформаційних технологій в 

управлінні ГРК 
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Зараз сформувалися такі напрямки розвитку інформаційних технологій в 

готельно-ресторанному бізнесі: 

- локальна автоматизація офісу; 

- впровадження прикладних програм автоматизації формування, 

просування і реалізації готельно-ресторанного продукту;  

- використання систем управління базами даних;  

-  використання локальних комп'ютерних мереж;  

- впровадження систем бронювання; 

- використання мережі Інтернет. 

При впровадженні нової інформаційної технології в готельно-ресторанний 

бізнес необхідно дати оцінку ризику відставання від конкурентів, яке 

відбувається в результаті неминучого «зношування» тієї чи іншої 

інформаційної технології. Якщо ж в процесі впровадження нової ІТ 

вищесказаного факту не приділяти заслуженого уваги, то можливо до моменту 

реформації і перетворювального функціонування новітньої технології, та стара 

застаріє і доведеться вдатися до так званої модернізації. Адже основною 

причиною невдач є слабка опрацьованість або ж взагалі відсутність методології 

використання ІТ в готельно-ресторанному бізнесі. 

Інформаційні технології трактуються як певний процес, який використовує 

певну сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних для 

отримання інформації нової якості про стан процесу, явища або події, тобто про 

об’єкти навколишнього нас світу. 

Сьогодні досить важко уявити, як функціонували певні компанії готельно-

ресторанного бізнесу без інформаційних технологій. Примітно, що в даний час 

ці системи досить добре скоординовані і мають високу поширення. Саме значне 

використання інформаційних технологій спонукало власників бізнесу боротися 

за місце на ринку, це стосується не тільки готельно-ресторанного бізнесу. 

На сьогоднішній день існує декілька розробок, які заслуговують на увагу 

при виборі порядку управління. Крім очевидних переваг, які дає використання 

інформаційних технологій в готельному бізнесі, виникає безліч проблем, 

зумовлених вимогами, що пред'являються до умов експлуатації та грамотному 

застосуванню. 
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Основною проблемою при установці програмного забезпечення, крім 

технічних питань, є комп’ютерна неграмотність і недостатня кваліфікованість 

персоналу. Переважна кількість працівників готелів має гуманітарну освіту, що 

викликає певні труднощі при роботі з комп'ютером та Інтернетом. 

Перенавчання співробітників або наймання професіоналів вимагають 

додаткових фінансових коштів. Далеко не всі готельні підприємства можуть 

дозволити собі утримувати в штаті IT-спеціалістів [3, с.53]. 

Висновки. Оцінюючи стан вітчизняного ринку в плані розвитку і 

використання комп’ютерних технологій, важливо відзначити, що багато що 

залежить від менеджменту готелю. У провідних готелях, що входять в 

глобальні готельні ланцюги, робота повністю автоматизована, технологічна, є 

власні комп'ютерні та Інтернет – служби. Частка таких «просунутих» готелів на 

ринку за чисельністю невелика. Але тут діє відомий закон Вільфредо Парето 

«20 – 80»: 20% активних готелів забезпечують 80% потреб клієнтів. У цьому 

полягає специфіка вітчизняного ринку. Таким чином, в сфері індустрії 

гостинності та туризму існує значна кількість систем, пов’язаних безпосередньо 

з інформаційними технологіями. 
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умовах конкуренції. Відображено сучасні тенденції розвитку готельного 

бізнесу за кордоном: централізація управління, інтеграція готельного бізнесу з 

іншими галузями обслуговування, демократизація, поглиблення спеціалізації, 

тотальне впровадження інноваційних інформаційних технологій. Описано 

зарубіжні моделі організації готельного бізнесу і можливість їх адаптації до 

національних умов. 
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Постановка проблеми. Сьогодні світова індустрія гостинності знаходиться 

в умовах жорсткої конкуренції і це змушує її вкрай стрімко реагувати на будь-

які зовнішні зміни умов господарювання. Світова індустрія туризму та 

гостинності знаходиться в жорстких умовах конкурентної боротьби за кожного 

клієнта і змушена вкрай стрімко реагувати на зовнішні зміни. При цьому, 

незважаючи на нестабільну економічну та політичну ситуацію в світі, готельно-

туристичний бізнес продовжує активно розвиватися. Зростання туризму в 

усьому світі викликає активне розширення готельних послуг, що 

пропонуються. 
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Сучасний готельний бізнес є однією із галузей, що найбільш швидко 

розвиваються, на яку припадає 6% світового внутрішнього валового продукту і 

близько 5% всіх податкових надходжень у світі. Розвиток готельного бізнесу 

активно стимулює й розвиток інших галузей і напрямків діяльності: 

міжнародного бізнесу, транспортної індустрії, торгівлі, інформаційних 

технологій, будівництва, сільського господарства, сфери послуг в області краси 

та здоров'я, виробництва товарів народного споживання, розвитку технологій в 

області екології безпеки, інноваційної сфери та багатьох інших.  

Залежно від «зірковості» та класифікації засобів розміщень, на кожні                  

10 туристів, які проживають в готелі, припадає близько трьох робочих місць 

безпосередньо і два робочих місця, що побічно пов'язані з обслуговуванням 

(співробітники туристичних компаній, транспортних компаній тощо). 

Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Проблематика функціонування 

та розвиток галузей індустрії гостинності відображена в публікаціях 

вітчизняних науковців. Питання функціонування та розвитку туристичної 

сфери досліджували Д. Грищенко, С. Козьякова, А. Кормишова, Г. Круль,                    

І. Мендела, О. Шаповалова та інші. Проте залишаються актуальними питання 

систематизації наявних тенденцій його розвитку.  

Формулювання цілей статті. У зв'язку з цим дослідження сучасних 

тенденцій розвитку світового готельного бізнесу є досить актуальним, що і 

становить мету даної роботи, основними цілями якої є: дослідження 

зарубіжного ринку готельних послуг та запозичення іноземного досвіду у 

вітчизняні готелі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна практика організації 

готельного господарства за кордоном визначається країнами Європи 

(переважно південної лінією - Іспанія, Італія, Франція і т. д.) як в найбільшій 

мірі касовим напрямком для придбання, заснування і раціоналізації готельного 

бізнесу. 

Південний образ Європи характеризується підвищеною «авідітетністю» 

в'їзного потоку і капіталовкладень в готельну галузь. Це обумовлено 

невисокими цінами комерційної нерухомості. Сприятливий клімат і морське 

узбережжя гарантують власникам готелів солідні доходи [5, c.135-137]. 
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Наприклад, невеликий готель на території Іспанії потенційно приносить 

близько 300 тис. євро чистого доходу в рік. Крім того, в європейських державах 

можливо придбати права виключно на ведення бізнесу. Вартість права складає 

в районі 350 тис. євро в сумі з орендною рентою близько 50 тис. євро на рік. До 

того ж, в Європі активно реалізується кредитування перспективних напрямків в 

підприємництві на вигідних для комерсанта умовах (зі зниженою процентною 

ставкою). 

Довгострокове планування готельного бізнесу за кордоном можна 

стабільно і надійно здійснювати у Франції (характеризується рівномірним 

пасажиропотоком). Вартість готелю істотно різниться від місця розташування і 

«зірковості» (як правило, це сума в інтервалі 2-8 млн. євро). Тобто готельний 

комплекс в дев'ять поверхів з категорією «три зірки» в Парижі обійдеться в 8 

млн. євро, а в приміській зоні – в чотири рази економніше. 

В Італії відсутня сувора стандартизація готельного підприємництва: 

патріархальна країна і більшість великих готелів належить бізнес-династіям. 

Тому іноземні інвестиції стикаються з односторонніми бар'єрами при прагненні 

фінансувати (придбати частину капіталу) об'єкти індустрії гостинності, які вже 

функціонують, проте, для зведення готелю з нуля немає ніяких перешкод.  

В загальному, сучасний характер міжнародного готельного бізнесу 

доцільно відобразити комплексом наступних детермінант, які обґрунтовують 

бурхливий підйом світового готельного ринку: 

1) централізація управління: єдиний центр бронювання і доведення 

повсякденної інформації до місць виконання - дозволяє забезпечити стабільне 

завантаження готелю, формування якісної готельної послуги, активізацію всіх 

господарсько-експлуатаційних служб, вдосконалення професіоналізму і 

постійний моніторинг персоналу готелів;   

2) інтеграція готельного бізнесу з іншими галузями обслуговування: 

індустрією громадського харчування (підприємствами ресторанного сервісу), 

розважальними, спортивними і територіально-виробничими комплексами – в 

рамках вдосконалення надання готельних послуг, заходів уніфікації території 

закладу; 
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3) демократизація: готелі намагаються залучити не тільки заможні верстви 

населення, а й середні і нижчі соціальні верстви суспільства, - установка на 

системність і масовість завантаження номерного фонду; 

4) поглиблення спеціалізації готелів: обслуговування категорій клієнтів з 

певними цілями в'їзду призводить до полегшення роботи служби маркетингу, 

готельного менеджменту за допомогою обробки чіткого сегмента ринку, а 

також до максимального задоволення певного спектра потреб сукупного 

попиту (диверсифікація всередині сегментів готельної індустрії); 

5) глобалізація готельного бізнесу: об'єднання декількох готелів в 

консорціуми (рідше – встановлення корпоративних зв'язків світових готельних 

мереж, злиття, поглинання) для оптимізації діяльності в умовах сучасних 

найжорстокіших конкурентних відносин готельєрів закордонного готельного 

господарства; ампліфікації експансії на іноземні ринки послуг розміщення; 

6) тотальне впровадження інноваційних інформаційних технологій, 

«експертних систем» в операційному управлінні і навчанні персоналу готелів, 

формуванні фінансової звітності, побудові оперативної системи бронювання 

номерів і т.д [7, c. 241-244]. 

Незважаючи на очевидну вигідність вкладень, великомасштабний 

готельний бізнес за кордоном розвивається, як зазначалось вище, в умовах 

прогресуючої конкуренції. Це призводить до того, що більшість готельних 

девелоперів міжнародної ступені і керуючих компаній оголошують про свій 

вихід в регіони України. Популяризується практика, коли інтернаціональні і 

транснаціональні мережеві оператори воліють апробувати нововведені готелі та 

готельні послуги не в столиці, а в наближених українських містах. Серед 

базових причин різкої активізації регіонального напрямку еволюції готельного 

ринку експерти вказують посилення конкуренції комерційних відносин в 

секторі готельних послуг, як в одній з найбільш розвинених та прибуткових 

ланок економіки. Але плюс до цього, інтерес міжнародних операторів до 

української сфери обслуговування, з суб'єктивної точки зору, детермінований 

також падінням темпів зростання економіки Європи. 
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Зарубіжний досвід організації та просування готельного бізнесу має багату 

історію. Наведені вище показники і тенденції свідчать про стадії «золотого 

століття» готельної справи за кордоном на поточний момент. Однак окрім, 

світового ринкового середовища з недосконалою конкуренцією, міжнародний 

готельний комплекс в сполученні з підприємницькими очікуваннями являють 

собою складний механізм. 

Як позитивний момент слід зазначити намічену тенденцію спеціалізації 

готельних підприємств на міжнародному рівні, повноцінна реалізація якої зведе 

до нуля ризик тарифних зловживань в зарубіжних готелях. 

У світовій практиці сформувалося кілька моделей організації готельного 

бізнесу. 

Модель Рітца отримала своє найменування на згадку швейцарського 

підприємця Цезаря Рітца, в честь якого названо багато престижних готелів 

світу. Основна увага в цих готелях приділяється підтримці європейських 

традицій вишуканості і аристократизму (до них відноситься, наприклад, 

«Жорж» у Львові), але в даний час ця модель переживає кризу [8, c.320-327]. 

Модель, що отримала ім'я Кемонса Вілсона, орієнтована на велику 

гнучкість в поєднанні з досить високими стандартами обслуговування (ланцюг 

готелів «Холідей Інн»). Важливі вимоги до готельних ланцюгів, організованих 

за цією моделлю, включають: єдність стилю (архітектури, інтер'єру) і 

зовнішньої інформації; швидкість реєстрації клієнтів; наявність номерів, 

передбачених для постійних клієнтів; сніданок «шведський стіл»; наявність 

конференц-холу; гнучка система тарифів; єдине управління, маркетинг і службу 

комунікацій. 

Під контролем готельних ланцюгів, побудованих за цією моделлю, 

перебувають понад 50% готельних номерів у світі. Такі ланцюги управляються 

одним власником - головним холдингом [1]. 

Третя модель - «незалежні» готельні мережі. В цьому випадку під єдиною 

торговою маркою об'єднують готелі за будь-якими однорідними ознаками, що 

витримують певні стандарти і набори послуг, незалежно від країни 

розташування. 
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Готелі - члени ланцюга платять внески в єдиний фонд, який витрачається 

на спільну рекламну і маркетингову діяльність, просування продукту. При 

цьому повністю зберігається їх фінансово-економічна й управлінська 

самостійність [7]. 

Практика виробила інтеграцію і поєднання моделей. Так виникли готельні 

консорціуми, які об'єднують готелі і невеликі готельні групи різного класу: 

«Best Western Hotels», «Romantic Hotels & Restaurants», «Best Eastern Hotels». 

Консорціуми, не нав'язуючи власних стандартів сервісу, сприяють просуванню 

готелів на міжнародні ринки, представляють їх інтереси в системах 

резервування. Готелі, які увійшли в консорціум, повинні платити 

установленний відсоток прибутку або фіксовані щорічні відрахування. Серед 

українських готелів в міжнародні консорціуми входять The Leading Hotels of the 

World: Donbas Palace Hotel (Донецьк) та Opera Hotel (Київ).  

Сімейства або асоціації («The Leading Hotels of the World», «Preferred 

Hotels & Resorts Worldwide», «Small Luxury Hotels of the World» та ін.) 

об'єднують готелі, що відповідають певним вимогам. Готель отримує 

маркетингову систему продажів, а також відомий бренд і привабливий імідж. 

Асоціації жорстко контролюють дотримання своїх стандартів, але не 

вмішуються в управління готелем, хоча залишають за собою право його 

виключення зі своїх рядів в разі грубих порушень корпоративних норм. Оплата 

послуг таких компаній складається з фіксованого щорічного членського внеску, 

що не залежить від поточних доходів готелю, і комісійної винагороди за 

здійснення послуг бронювання [3]. 

Готельні ланцюги об'єднують не лише готелі, які є власністю того чи 

іншого ланцюга, але і входять в них на умовах франшизи (в даний час 

приблизно 80% готелів входять у ланцюги саме на правах франчайзингу). 

Франчайзенгодавець формує повну концепцію підприємства або методів 

роботи, а франчайзенгоотримувач купує право використання наявні 

напрацювання. Якщо готель є франшизним членом відомого готельного 

ланцюга, то він може управлятися самостійно, без прямого контроля з боку 

адміністрації ланцюга. Ланцюг в цьому випадку не має права на доходи і не 

несе відповідальності за втрати по франшизних операціях [4]. 
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Отже, згідно з перерахованим вище моделям організації, виділяють 

наступні різновиди готелів за характером взаємовідношення між власником 

(підприємцем) готелю, (групою готелів) і управлінською ланкою готелю: 

1) незалежні готелі, що знаходяться у володінні, розпорядженні і 

користуванні власника: 

 керує сам власник; 

 керує за допомогою найнятих фахівців-менеджерів або найнятої                        

(за договором) спеціалізованої управлінської компанії, і в т. ч. має 

власний торговий знак або знак обслуговування, що не тягне за собою 

зміни статусу готелю як незалежного по відношенню до інших суб'єктів 

ринкових відносин; 

2) готелі, що входять в готельні ланцюги (об'єднання), які розрізняються 

залежно від умов входження в ці об'єднання; 

3) готелі, що входять в об'єднання готелів на умовах контрактного 

управління ними (їх власністю) з боку професійної готельної компанії 

(готельного оператора), що одержує від власника винагороду за цю діяльність. 

4) готелі, що входять в об'єднання готелів на комбінованих умовах; 

5) готелі, що входять до асоціації незалежних готелів [6]. 

В останні роки на світовому туристичному ринку крім традиційних 

готельних ланцюгів все більш і більш помітні нові по ідеології об'єднання 

готелів, які будуються на зовсім інших принципах. У такі об'єднання входять, 

як правило, незалежні готелі (хоча, є багато випадків входження в них і 

мережевих готелів), і їх головною метою є більш ефективний маркетинг на 

глобальних ринках. Подібні об'єднання можуть формуватися за різними 

ознаками, найчастіше - за рахунок виділення найбільш затребуваних клієнтами 

споживчих характеристик готелю. Як приклад можна привести міжнародну 

мережу Silencehotel. Її основи закладені досить давно, коли в 1968 р. власники 

маленького сільського готелю у Франції стали розвивати ідею усамітнення на 

природі як основний ринковий козир свого продукту. З часом ця ідея об'єднала 

сотні маленьких приватних готелів в 12 країнах Європи. Деякі з них можуть 

запропонувати гостям всього лише 6 номерів, але формула діяльності 

Silencehotel дозволяє навіть таким міні-готелям бути помітними на глобальному 

ринку. 
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Висновки. Таким чином, прийнято виділяти декілька добре розвинутих 

моделей організації готельного бізнесу. Перша з них - це модель Рітца, яка 

названа в честь швейцарського підприємця Цезаря Рітца. Дана модель 

відрізняється європейськими традиціями, вишуканістю і аристократизмом. 

Наступна модель - модель Кемонса Вільсона. Для неї характерний, перш за все, 

високий рівень обслуговування своїх гостей. Якщо перша модель вимагає від 

підприємств готельного бізнесу значних інвестицій в основний капітал, що 

важко для більшості середніх і малих підприємницьких структур готельного 

господарства, то друга модель може отримати імпульс до розвитку в умовах 

української економіки як менш затратна, але не менш ефективна. 
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Постановка проблеми. Однією з головних особливостей нинішніх 

українських економічних відносин є зміна системи організації 

зовнішньоекономічних зв’язків, а саме пошук нових шляхів інтеграції у світову 

економіку. І такий різновид співпраці між великими, середніми та малими 

підприємствами як франчайзинг є одним з ефективних рішень. У світі такий 

тип співробітництва вже став невідривною частиною економіки, проте в 

Україні ця форма організації бізнесу лише набирає обертів, тому дуже важливо 

оцінити фактичну ситуацію та визначити перспективи розвитку 

франчайзингових відносин в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематику формування та 

розвитку франчайзингових відносин підприємств розкривають у своїх працях 

багато науковців, дослідників, підприємців. Серед них варто виділити таких 

вітчизняних та іноземних авторів, як: Т. Мирончук, І. Бойчук, Г. Кочетков,                  

Г. Андрощук, З. Варналій, А. Виноградська, О. Корольчук, Д. Земляков,                    

Ж. Дальтей, О. Кузьмін, С. Сілінг, О. Шулус та інші. У своїх працях вони 

розкривають сутність та значення франчайзингових відносин, переваги та 

недоліки використання франчайзингу суб’єктами підприємницької діяльності, 

особливості процесу формування та здійснення франчайзингових відносин 

тощо [1 с.87].  
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Метою статті є аналіз сучасного стану готельного господарства у розрізі 

розвитку франчайзингу, а також визначення перспектив франчайзингових 

відносин в готельному бізнесі України. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні готельна індустрія стає дедалі 

конкурентоспроможнішою. Попри економічну кризу в країні та нестабільні 

ринкові відносини, останнім часом було створено чимало нових підприємств, 

але через певний час деякі з них не витримали конкуренції і збанкрутували. 

Основним завданням суб’єктів готельного бізнесу є створення конкурентних 

переваг, підвищення конкурентоспроможності, формування стабільної 

клієнтської бази, пошук та створення нових шляхів розвитку. З урахуванням 

економічної нестабільності, недостатньої кількості інвестиційних фондів та 

недоліків підприємницького досвіду франчайзинг як варіант корпоративної 

організації є найбільш перспективним для розвитку даної галузі. 

Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово 

незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої 

одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою 

маркою, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними 

активами, дозволяє іншій особі (франчайзі) користуватися цією системою на 

погоджених умовах [2 с.18]. 

Готельний франчайзинг – це метод підприємництва, завдяки якому 

підприємець, який має готель, може об’єднатися з великою мережею, що вже 

діє. Франчайзер надає захищене в законному порядку право займатись певною 

підприємницькою діяльністю франчайзі, а також допомогу в організації цієї 

діяльності, навчанні, реалізації та управлінні за винагороду [3].  

Під поняттям «франшиза» в готельному бізнесі розуміють право продавати 

послуги від імені певного готелю на основі укладеної ліцензійної угоди. 

Франшиза передбачає надання франчайзером повної бізнес-системи, 

включаючи всі установки по веденню роботи, програмне забезпечення, 

документацію тощо. 

Система такої форми співпраці у готельному бізнесі надає обом сторонам – 

франчайзеру і франчайзі – певні переваги і недоліки. 



61 

Переваги франчайзингу для франчайзі [2 с.19] : 

1. Пакет планів і специфікацій, допомога в початковий період діяльності. 

2. Реклама по всій країні, світу. 

3. Централізована система бронювання. 

4. Можливість користування знижками при придбанні меблів, 

устаткування й інших товарів, які використовуються при обслуговуванні 

гостей. 

Недоліки для франчайзі: 

1. Необхідність здійснення виплат франчайзеру. 

2. Необхідність дотримання стандартів, установлених другою стороною. 

3. Можливість придбання негативного іміджу у випадку незадовільної 

роботи франчайзера. 

Переваги франчайзингу для франчайзера: 

1. Можливість глибше проникати на ринок, розширювати бізнес із 

мінімальними інвестиціями. 

2. Додатковий дохід від одержання виплат від франчайзі. 

Недоліки для франчайзера: 

1. Дохід обмежується тільки виплатами від франчайзі. 

2. Небезпека придбання негативного іміджу у випадку недотримання 

франчайзі встановлених стандартів якості. 

Незважаючи на наявні недоліки форми управління підприємствами 

індустрії гостинності на основі франшизи, такий вид організації бізнесу є 

одним з найбільш перспективних. За правильного підходу франчайзинг може 

стати своєрідним прискорювачем розвитку бізнесу, оскільки створює 

сприятливі умови для успішної роботи франчайзингових компаній та відкриває 

нові можливості.  

Лідерами-франчайзерами в галузі готельного господарства є мережа 

готелів Holiday Inn, Hilton, Marriott, Best Western, Choise Hotels International, 

Ramada Inn, Radisson. Провідні оператори вивчають перспективи готельних 

мереж в Україні з метою виходу на український ринок, але більшість компаній 



62 

турбує політична невизначеність, що заважає отриманню кредитів для 

будівництва готелів. Серед найуспішніших франчайзерів на нашому ринку 

успішно працюють Radisson і Hyatt. 

Зараз активно розвивається так званий внутрішній франчайзинг, який є 

своєрідним поєднанням закордонних франчайзингових технологій і наших, 

вітчизняних, підходів до ведення бізнесу й українського менталітету загалом. 

Переважно закордонні компанії продовжують надавати перевагу своїй 

присутності на ринку власними силами та для цього вкладають капітал в нове 

будівництво й купівлю виробничих та невиробничих об’єктів. Однак останнім 

часом іноземні компанії виявляють зацікавленість до співпраці з українськими 

підприємствами саме в рамках франчайзингу, за якого більша частина 

капітальних затрат здійснюється місцевою стороною. З іншого боку, вітчизняні 

підприємці боку також починають усвідомлювати всі переваги використання 

відомої торгової марки та відпрацьованої технології ведення бізнесу 

міжнародних компаній [1 с.88]. 

В Україні кількість успішних прикладів використання франчайзингу з 

кожним роком зростає. Водночас експерти відзначають, що розвиток 

франчайзингу в нашій країні обмежується багатьма факторами, головними з 

яких є: відсутність стартового капіталу, що необхідний потенційним франчайзі, 

складність отримання позик для формування такого виду капіталу, відсутність 

досвіду вітчизняних підприємців у сфері франчайзингу, безвідповідальне 

ставлення до договірних зобов’язань та інтелектуальної власності, 

необізнаність у кон'юнктурі ринку, нестабільний розвиток національної 

економіки тощо. 

Також суттєвою проблемою для розвитку такого типу співпраці в Україні є 

недосконалий правовий механізм формування та здійснення франчайзингових 

відносин. За ступенем розвитку правового поля франчайзингові відносини в 

Україні відносять до законодавчо не підкріплених, оскільки на сьогодні не 

існує жодного нормативно-правового акту, який би їх безпосередньо 

регулював. 
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Наступним чинником, що має істотний вплив на поширення 

франчайзингових відносин є вартість франшизи. Залежно від того, наскільки 

популярною є франшиза, її ціна може коливатися в широких межах. Середня 

інвестиція у франшизу становить 5 000 - 20 000 доларів США, повідомляє 

Українська франчайзингова асоціація.  

Можемо окремо виділити також соціально-психологічні проблеми 

розвитку франчайзингу в Україні, що пов’язані з відсутністю досвіду 

франчайзингових відносин у вітчизняних підприємців, упередженим 

ставленням до закордонних підходів ведення бізнесу, це також страх 

потенційних франчайзі перед ймовірністю надмірного контролю з боку 

франчайзера і, як наслідок, втрата самостійності [1 с.89]. 

Окремо від "обмежувальних" факторів розвитку української франшизи 

варто також наголосити на позитивних аспектах, які добре впливатимуть на 

зростання популярності франчайзингу в нашій країні. Так, зараз в Україні 

наявна достатня кількість підприємців, готових займатися своєю справою, 

мають фінансові можливості для реалізації цієї мети, володіють виробничими 

чи торговельними площами. Сьогодні на товарному ринку можна простежити 

тенденцію довіри споживача більш відомим брендам. У порівнянні з 

конкурентами, виробники, які концентрують свою увагу на формуванні іміджу, 

отримують значну перевагу. Існує вірогідність, що найближчим часом 

внутрішній ринок буде розширюватися і конкуренція виникатиме вже не між 

виробниками, а між найбільш успішними брендами. 

Усі франчайзингові компанії, що працюють в Україні – це представники 

іноземного франчайзингу. Прикладів внутрішнього українського франчайзингу 

наразі немає. Ринок України є доволі привабливим для вітчизняних компаній і 

їм легше одержати підтримку місцевої чи регіональної влади, ніж іноземній 

фірмі. Однак аналіз ситуації, що склалася в Україні, показує, що в найближчій 

перспективі домінуватиме франчайзинг, який здійснюється іноземними 

підприємцями. За таких умов Україна зацікавлена в іноземних франчайзерах               

[1 с.89]. 
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Головним чинником, що приваблює до України іноземні готельні мережі, 

залишається низький рівень насичення та високий попит на готельні послуги.       

В Україні нараховується 12 готелів, що входять до складу міжнародних 

готельних мереж: «Hyatt Regency» ***** (м. Київ), «InterContinental» *****               

(м. Київ), «Fairmont Grand Hotel» ***** (м. Київ), «Hilton» ***** (м. Київ), 

«Radisson SAS» **** (м. Київ), «Ibis» *** (м. Київ), «Ramada Encore» ***                  

(м. Київ), «Ramada» *** (м. Львів), «Ramada» **** (м. Донецьк), «Park Inn» 

**** (м. Донецьк), «Rixos» ***** (м. Трускавець), «Four Points by Sheraton» 

***** (м. Запоріжжя) [4 с.73]. 

Через консолідацію ринку та активний вихід іноземних готельних мереж 

на український ринок, де вони зможуть інвестувати у будівництво нових та 

реконструкцію старих готелів, можна також передбачити, що найближчим 

часом можливе формування національних мереж. 

Стосовно перспективних напрямків розвитку ринку готельних послуг в 

Україні, то це є створення національної готельної мережі, об’єднаної єдиним 

брендом та високим рівнем якості обслуговування. Упродовж декількох років 

підприємства мають відпрацювати на практиці принципи існування готелів у 

мережі, зважаючи на специфіку роботи в українських економічних умовах                  

[4 с.75]. 

Проаналізувавши сучасне становище франчайзингу в Україні можна 

впевнено сказати про великий потенціал даного напряму. Надзвичайно вигідна 

економічна модель франчайзингу, яка охоплює одразу малий, середній і 

великий бізнес свідчить про створення позитивного економічного ефекту на 

економіку України в цілому. Однак не слід забувати про наявність ряду 

чинників, які досить суттєво сповільнюють розвиток франчайзингу в Україні              

[4 с.72]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, франчайзинг 

зарекомендував себе як дієвий спосіб ведення готельного бізнесу. Перш за все, 

це багаторічний досвід роботи на іноземних ринках. Також це організація 

управління вищого класу, якісна та випробувана система підбору і підготовки 
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персоналу. І нарешті, це існування розгалуженої мережі бронювання та 

керування готельним сервісом. Функціонування готелю в мережевій системі 

забезпечить безліч конкурентних переваг у порівнянні з ієрархічною 

організацією управління, що дозволить зробити висновки щодо перспектив 

подальшого розвитку підприємства в Україні. Потрібно вивчити і визначити 

фактичну кількість франчайзингових компаній в Україні сьогодні та зробити 

порівняльний аналіз за період в кілька років, що дасть змогу відстежити 

збільшення чи зменшення кількості франчайзингових підприємств на території 

нашої країни. До того ж необхідно встановити походження франчайзингових 

утворень, що виходять на наш ринок, аби прослідкувати число представників 

брендів, які є новими у готельній ніші українського ринку. Доцільним у 

подальших дослідженнях буде вивчення та аналіз облікового зображення 

потоку коштів франчайзингу в Україні задля розуміння правового механізму 

цієї галузі. 

Список використаних джерел: 

1. Петришин Н. Я., Жежуха В. Й. Франчайзинг в Україні: стан та 

перспективи розвитку. Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка". 2006. №575. С. 87-89. 

2. Шатайло О. А., Черномазюк А. Г. Франчайзинг у сфері готельно-

ресторанного бізнесу. Динамика та на съвременната наука : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Софія, 25 лип. 2014 р. С. 18-19. 

3. Тимошенко І., Мунін Г. Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельно-

ресторанного бізнесу: Особливості готельного франчайзингу. URL: 

https://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/chapter-1861/  (дата звернення 

15.03.2020) 

4. Семенов В. Ф., Бортник Л. В. Франчайзинг як метод організації і 

розвитку готельного бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. 

№2. С. 73-75. 

 

 

https://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/chapter-1861/%20%20(дата


66 

УДК 665.1 

Сергій Коваленко 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ.  

ОСНОВНІ ВИДИ ВІДХОДІВ ОЛІЄ-ЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

У статті розглянуто ринок олійних сільськогосподарських культур України. 

Наведено топ -3 лідерів. Встановлено основні підходи очистки олії на дрібних 

підприємствах – холодний віджим, та на крупних підприємствах – 

використання спеціалізованих жаровень. Перераховано основні види відходів 

оліє-жирових підприємств. Вказано можливі шляхи їх подальшого 

використання. 

Ключові слова: соняшник, олія, холодний віджим, відходи виробництва, лузга, 

шкаралупа, жирові пагони. 

 Головними олійними сільськогосподарськими культурами України є 

соняшник, соя та ріпак (озимий та ярий) [1,2] - в 2019 р. на їх частку в структурі 

посіву олійних культур доводилося 99,3% посівних площ. У різні роки 

рентабельність їх виробництва коливається від 25 до 50%, забезпечуючи один з 

найвищих рівнів окупності витрат в вітчизняному сільськогосподарському 

виробництві. Це головна причина стабільного зростання посівних площ під 

олійними культурами. Частка соняшнику в структурі посівних площ у всіх 

категоріях виробників України вже давно вийшла за максимальну допустиму 

межу - в 2019 р. вона становила 21,2%, що більш ніж удвічі перевищує її 

науково обґрунтований рівень. 

Мета статті - дослідження є оцінка стану та перспектив розвитку олійно-

продуктового підкомплексу АПК України в умовах зростання відкритості 

національної економіки. А також дослідження сучасних методів очистки олії та 

обліку відходів виробництва. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемами дослідження 

стану олійно-продуктового комплексу АПК України, та сучасними 
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технологічними прийомами переробки жировмісної сировини займались такі 

вчені, як: Бандура В.М. – дослідження процесу сушіння олієвмісної сировини, 

Чумак О.П., Менделієва Н.Ю. – дослідження рейтингу виробників 

соняшникової олії в Україні. Арутян Н.С. [3] досліджував питання сучасних 

технологій очистки жирів, виробництво маргарину і майонезу, рафінації олій і 

жирів, Корнена Є.П. та Янова А.І. [3] – технології переробки жирів. У розробку 

питань теорії та методології обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні 

та зарубіжні вчені, Блакита Г.В. [4], Домашенко Ю.В. [5], Іванова Н.А. [6], 

Слюсарчук Л.І. [7], та інші. 

  У статті досліджується стан сільськогосподарського виробництва та 

промислової переробки в Україні насіння й плодів олійних культур. Зазначено 

стрімке зростання посівних площ під відповідними культурами. 

Обґрунтовуються значні резерви збільшення обсягів виробництва насіння 

соняшника, сої та ріпаку за рахунок збільшення врожайності. Зазначається 

надмірність частки посівів соняшника в структурі посівних площ. Робиться 

припущення, що серйозним недоліком розвитку олійно-продуктового 

підкомплексу є надмірні обсяги експорту насіння ріпаку, яке доцільніше 

використовувати для внутрішньої переробки з метою задоволення потреб 

вітчизняних споживачів у дефіцитному моторному паливі.  

Так, виробництво нерафінованої соняшникової олії зросло на 10,2% у 

порівнянні з попереднім, 2018/2019 роком. При цьому, 12 найбільших компаній 

забезпечили 73% всього виробництва нерафінованого продукту. 

ТОП-3 виробників, які виробили понад 40% нерафінованої олії, за 

інформацією «Укроліяпром», виглядає наступним чином: компанія «Кернел» – 

23,1%, «Бунге» – 10,7%, МХП – 6,3%. 

Також були зафіксовані позитивні результати з виробництва наступних 

видів продукції (у порівнянні з 2018/2019 роком): 

- рафінованої соняшникової олії – зростання на 26,5%; 

- соняшникового шроту – на 2,8%; 

- ріпакової олії – на 27%. 
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При цьому, скоротилось виробництво соєвої олії (на 8,1%) та соєвого 

шроту (- 9,9%) через обмежені ресурси сировини на внутрішньому ринку через 

значний експорт соєвих бобів. 

До речі, за даними компанії «УкрАгроКонсалт», від експорту продукції 

олійного комплексу економіка України отримала у минулому році більше ніж 

$7,3 млрд. 

Так, у 2020 році валовий збір всіх культур олійної групи очікується на 

рівні 20,6 млн тонн за середньої врожайності 22,5 ц/га.  При цьому соняшник, з 

показником 23,5%,  залишається найбільш рентабельною культурою серед усіх 

основних сільськогосподарських культур в українському агросекторі. 

Ріпак головним чином вирощується для стратегічних цілей ЄС і 

експортується у непереробленому вигляді. Наприклад, як говориться у 

повідомленні «Укроліяпром», понад 50% насіння ріпаку нового урожаю вже 

експортовано. 

Тож, за прогнозами на сезон 2020/2021 Україна виробить 7,4 млн тонн 

рослинних олій, за яких соняшникова складе 6,7-6,9 млн тонн (у т.ч. 270 тис 

тонн високоолеїнової олії). Головним покупцем буде ЄС, оскільки Індія ввела 

мита на соняшникову олію (30% – на сиру, 50% – на дезодоровану). 

Як відомо, соняшникова олія буває двох видів: рафінована і нерафінована. 

Принципова їхня відмінність полягає в ступені очищення. Нерафінована 

соняшникова олія має темний колір, оскільки містить більше домішок. Вона 

має приємний яскраво виражений запах. Така олія вважається більш корисною. 

Однак у неї є і недоліки: гіркуватий присмак і невеликий термін зберігання. 

Рафінована олія відрізняється тим, що практично не містить сторонніх 

домішок в своєму складі. Тому вона майже прозора на вигляд, має нейтральний 

смак і запах. Але головна перевага рафінованої соняшникової олії - довгий 

термін зберігання: від 4 до 12 місяців проти 2 місяців, протягом яких може бути 

придатною нерафінована олія. Технологія виробництва соняшникової олії цих 

двох видів різна. 

Дрібні виробники зазвичай застосовують систему холодного віджиму. Ця 
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технологія не дає високих обсягів: за 1 годину з 100 кг насіння соняшнику 

можна отримати 38 л олії високої якості. Насіння подрібнюють, і видавлюють з 

нього олію, використовуючи гвинтовий прес. Потім її кілька разів пропускають 

через спеціальні матерчаті фільтри. Такий спосіб відмінно підходить для 

виробництва соняшникової олії в домашніх умовах. Олія, отримана в результаті 

холодного віджиму, високо ціниться споживачами, так як в ній зберігаються всі 

мікроелементи, що входять до складу вихідного продукту. 

Більш крупні виробники в процесі виготовлення олії використовують 

спеціальні жаровні, що нагрівають насіння до високої температури, а також 

використовують потужні швидкодіючі преси, в результаті чого олія темніє, 

втрачаючи аромат і корисні властивості. 

Технологічний процес на типовому олієекстракційному заводі складається 

з наступних етапів: 

- обробка насіння за допомогою вібросита (або спеціального сепаратора), в 

ході якої сировина очищається від крупного сміття та різних домішок; 

- очищення насіння від шкірки в рушійно-вієчних апаратах (дроблення 

насіння з наступним видуванням лушпиння струменем повітря); 

- обробка отриманої маси за допомогою преса з шнеком (вплив на 

подрібнені насіння силою в 2 500 т при температурі понад 100 градусів); 

- рафінація з використанням різних фільтрів (як правило, видбілювальних 

глини або порошку з водоростей); 

- розлив готової олії в тару. 

Сучасне обладнання дозволяє за 1 годину з 50 т насіння отримати                      

20 000 пляшок соняшникової олії об'ємом 1 л кожна. Тобто з 2,5 кг насіння 

соняшнику можна зробити 1 л олії. 

Головною особливістю маслоекстракційного заводу є те, що, таке 

виробництво є практично безвідходним. Шрот, що залишився від переробки 

насіння, закуповують фермерські та рибні господарства, а лушпиння 

відправляють на цегельні заводи. 

До зворотних (використовуваних) відходів підприємств олійно-жирової 

промисловості належать:  

https://ukuytdom-nn.ru/uk/sodexo-evroaziya-sodexo-neftegazovye-kompanii-zadayut-vysokuyu-planku/
https://ukuytdom-nn.ru/uk/srednee-soderzhanie-gumusa-v-pochve-kak-obrazuetsya-gumus-poleznye/
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- лузга соняшникова, соєва оболонка й оболонки насіння інших олійних 

культур, які відокремлюються в процесі обрушення при підготовці їх до 

видобування олії;  

- шкаралупа, яку одержують у процесі обрушення фруктових кісточок при 

підготовці їх до видобування олії;  

- гудрони (кубові залишки), які одержують при дистилюванні жирних 

кислот, саломасу, тваринних жирів, гліцерину та світлих олій (соняшникової, 

соєвої, лляної та інших);  

- погони дезодорації - продукти, одержані в процесі видалення 

дезодорувальних речовин і небажаних домішок з олій, тваринних жирів і 

сумішей харчового призначення на стадії дезодорації;  

- фузи (бакові відстої), одержані при зберіганні нерафінованих і 

гідратованих олій;  

- соапсток (у жирах) - частина жирів, що відокремлюються в процесі 

лужної нейтралізації олії;  

- жири з жировловлювачів: жири, що утворюються на стадіях промивання 

олій в технологічному процесі; жири, одержані при очищуванні стічних вод 

олійножирових виробництв на локальних та загальнозаводських очисних 

спорудах;  

- жирові погони, каталізаторний жир, що утворюються в процесі 

гідрогенізації і переетерифікації олій та жирів;  

- жири у відбільній глині, що утворилися в процесі рафінації олій та жирів 

(на стадії вінтеризації й відбілювання) і деметалізації гідрованих жирів;  

- жири у фільтрувальному порошку, що утворюються в процесі рафінації олій 

та жирів (на стадії вінтеризації). Важливою проблемою комплексних 

виробництв є оцінка побічної продукції та відходів. В умовах жорсткої відомчої 

регламентації побічну продукцію оцінювали за твердими цінами, що 

встановлювались централізовано. Проте, питання щодо оцінки побічної 

продукції в сучасних умовах має вирішуватись підприємством самостійно [6,7].  

Визначено, що ТОП-3 виробників, які виготовили понад 40% 

нерафінованої олії, за інформацією «Укроліяпром», виглядає наступним чином: 

компанія «Кернел» – 23,1%, «Бунге» – 10,7%, МХП – 6,3%. 
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Досліджено, що дрібні виробники використовують головним чином 

систему холодного віджиму, крупні компанії – навпаки, спеціальні жаровні. 

Така система, має практично безвідходне виробництво. 

Встановлено основні види відходів підприємств олійно-жирової 

промисловості. До них відноситься: лузга соняшникова, шкаралупа, гудрони, 

пагони дезодорації, фузи,  соапсток, жири з жировловлювачів, жирові пагони, 

жири у відбільній глині, жири у фільтрувальному порошку. Зазначено, що 

більш раціонально, щоб питання оцінки вартості побічної продукції, 

вирішувались самостійно підприємствами. 
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У даній статті досліджено особливості технологічного процесу створення і 

організації послуг відпочинку гостей в готельно-ресторанних комплексах. 
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Постановка проблеми. Відпочинок традиційно є однією з найважливіших 

сфер життєдіяльності всього людства. Ще з найдавніших часів в історії 

простежується зв'язок відпочинку і гостинності, але передумовами виникнення 

цієї послуги в її сучасному розумінні є негативні наслідки індустріалізації та 

урбанізації. Висока фізична і психологічна втома, монотонність праці, брак 

часу і сил на творчість (хобі) і відпочинок, а також висока щільність населення, 

життєві навантаження і елементарний брак спілкування були наслідком 

швидкого технічного розвитку.  

Сектор відпочинку відіграє важливу роль в загальній інфраструктурі 

індустрії гостинності та вирішує різноманітні завдання, перш за все, виховання, 

формування оптимістичного настрою, освіту, дозвілля, розвиток культури 

людей. Заповнюючи розвагами і спортом своє дозвілля, людина відпочиває і 

відновлює сили. 

Отже, готельно-ресторанні послуги займають центральне місце з надання 

відпочинку гостям, а організація дозвілля є невід'ємною частиною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питанням дослідження 

управлінням організацією відпочинку в готельно-ресторанних комплексах 

займалися Байлик С.И., Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В, Ведмідь H.Г.,  

Килимистий C. M., Петрова І.О.  
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Метою статті є вивчення організації дозвілля проживають в готельних і 

туристських комплексах. 

Виклад основного матеріалу. Технологія створення і реалізації 

відпочинкової діяльності – процес складний і багатоплановий, оскільки 

вирішує наступні завдання: створення програм, економічний прорахунок 

вартості програми, рекламу програм, їх реалізацію та, нарешті, творче втілення 

запрограмованих заходів з наступним аналізом.  

Даний технологічний процес являє собою цілісну систему, в якій 

взаємодіють всі компоненти. Програма - це об'єднаний спільною метою або 

задумом план проведення туристських, фізкультурно-оздоровчих. культурно- 

масових, пізнавальних і аматорських занять. Технологічний процес створення 

програм базується на трьох складових, що характеризують об'єктно-суб'єктивні 

поведінкові лінії [3, с.43]:  

- об'єкт діяльності – туристи, населення, групи або окремі особистості; 

- суб'єкт діяльності – керівник, фахівець служби;  

-  діяльність з усіма компонентами - процес впливу суб'єкта на об'єкт. 

Під технологією створення програм розуміється комплекс прийомів праці 

працівників. Які відповідальні за відпочинок гостей ГРК, організація цієї праці, 

використання спеціальних технічних засобів (об'єктів, споруд, інструментів і 

пристосувань). 

Для прикладу розглянемо технологію створення і реалізації програм для 

відпочинку молоді. Дана система складається з декількох взаємопов'язаних 

підсистем. 

Розглянемо кожну з них більш детально: 

- організаційна – організація спільної діяльності команди ГРК, 

економічного, технічного, рекламного відділів; 

- інструкторсько-методична – створення і розробка сценаріїв заходів, 

текстів екскурсій, підбір спортивних ігор і змагань, складання маршрутів 

походів з наступною розробкою методичних рекомендацій на основі 

узагальнення досвіду; 
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- режисерська – розподіл ролей, складання планів репетицій, постановка 

вистави, шоу; 

- технічна – підготовка технічних засобів, майданчики для анімаційних 

заходів, реквізиту, декорацій, освітлення, музичного супроводу [1,с.65]. 

Роботу з підготовки та проведення тієї чи іншої програми можна розділити 

на кілька етапів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Етапи створення програм  

Вид етапу Характеристика етапу Основні дії по реалізації 

Перший етап Підготовчий - аналіз пропонованих програм; 

- визначення цілей і завдань; 

- вибір місця і часу проведення програми; 

- проектування анімаційної програми з урахуванням 

вікових, етнічних та ін. особливостей споживачів даної 

послуги; 

- створення або підбір сценаріїв заходів, включених в 

програму; 

- складання кошторису витрат на проведення програми; 

- підбір творчих колективів, розподіл обов'язків всередині 

команди; 

- технічну підготовку: закупівлю інвентарю, 

виготовлення декорацій, костюмів, реквізиту і т.д .; 

- установка звукової та світлової апаратури, інших 

технічних засобів, оформлення сцени та ін .; 

- проведення репетицій, навчання правилам ігор та ін .; 

- проведення рекламної кампанії намічених заходів 

Другий етап проведення анімаційної 

програми 

необхідно поєднати зусилля всіх задіяних працівників, 

подолати нервове напруження і вирішити поставлені 

завдання 

Третій етап підведення підсумків - аналіз проведеної програми; 

- анкетування споживачів з подальшим аналізом; 

-робота над удосконаленням програми 

 

Отже, технологічний процес включає три основні етапи: 

- підготовку; 

- проведення програми, 

- аналіз проведеної програми. 

В період формування програми відпочинку її організаторам слід відповісти 

на питання: 

1. Для кого робиться програма, де визначається: 

- вік і стать майбутніх глядачів; 

- соціальне становище і професійну зайнятість; 
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- національність (особливості культур і традицій); 

- стиль життя відпочиваючих в готелі людей; 

- стан здоров'я. 

2. Що закладено в основу ї програми (головна ідея і цілі її досягнення). 

3. Як побудувати подію [5, с.118]. 

Як правило, на початку нового сезону розробляється і затверджується 

програма відпочинку на весь сезон. На кожен день тижня (по годинах) 

складається точний розклад заходів, і на кожного члена команди покладаються 

певні обов'язки по їх проведенню. Загальна програма готується таким чином, 

щоб розважальні та спортивні елементи були різноманітні за своєю формою, 

цікаві туристам і щоб у проведених заходах було задіяна якомога більше 

учасників. 

Вечірні шоу повинні повторюватися не частіше, ніж один раз в два тижні, з 

розрахунку звичайно двотижневого перебування гостей в ГРК. Сценарій, 

музика, світло, хореографія, костюми – все чітко продумується і 

організовується членами команди і керівником, який часто сам бере участь в 

шоу-програмах. 

Під час обіду і перед вечерею працівники, відповідальні за відпочинок 

гостей, зустрічають їх біля входу в ресторан, бажають приємного апетиту, 

знайомляться з новоприбулими гостями, спілкуються з тими, з ким сьогодні 

грали, підсаджуються за столики, і намагаючись не допускати паузи в розмові, 

розважають гостей і запрошують взяти участь в іграх і розважальних шоу після 

обіду. 

У курортних ГРК дітям повинна приділятися велика увага, оскільки 

щаслива дитина приносить щастя своїм батькам, а значить підвищує ефект від 

наданої послуги втричі. Для організації дитячої відпочинкової діяльності 

використовують як матеріальну базу для дорослої анімації, так і спеціальні 

споруди, приміщення та обладнання для дітей. 

Працівники, які відповідальні за відпочинок гостей, повинні бути, по 

природі, людьми добрими, чуйними, товариськими та уважними, повинні вміти 

вирішувати міжособистісні конфлікти дітей, направляти їх діяльність, 

зацікавлювати, захоплювати. 
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Для того щоб батьки і діти були поінформовані про відпочинкові заходи, 

необхідно проводити барвисті рекламні заходи на початку кожного тижня 

відпочинку в вигляді анонса, а потім щодня більш докладно. Можна провести 

екскурсію для дітей та їх батьків. Важливо, щоб інформація надавалась на 

рідній мові відпочиваючих або мовою їм зрозумілій [2, с.123]. 

Ставлення до відпочинку залежить не тільки від характеру людей, їх 

особистих якостей, займаної посади, а й від національності. Наша планета 

багата різноманітністю народів і культур, кожна з яких є величезним 

надбанням. Етнічні особливості формуються і змінюються протягом тривалого 

часу. Факторами, що впливають на формування та зміну етносів, є: географічне 

середовище, етнічне оточення і його вплив на етнос, традиції, релігія. 

Фахівцям, зайнятим в індустрії розваг, необхідно знати національні особливості 

відпочиваючих, їх звички, смаки, найбільш прийнятні форми дозвілля. 

Таким чином, складаючи програму розваги, повинен враховувати 

особливості гостей, знати підхід до кожного з них. А для цього потрібно 

навчитися відносити клієнтів до різних типів і відповідно до цього проводити 

складені програми (табл. 2). 

При організації відпочинку, враховуючи особливості, властиві різним 

віковим категоріям відпочиваючих на туристських об'єктах, можна 

пропонувати такі форми відпочинкової діяльності. 

Дітям дошкільного віку, провідним типом діяльності яких є гра, можна 

запропонувати ігротеки, дитячі ранки, казкові подорожі, конкурсні малюнки, 

прогулянки [4, с.26]. 

 

 

 

 

 



77 

Таблиця 2 – Типи особистостей відпочиваючих 

Тип відпочиваючих Завдання 

ініціативні відпочиваючі заздалегідь планують як робочі дні, так і дні відпустки, 

потрібно імпровізація і ні в якому разі не допустимо 

перехоплення ініціативи 

Ділові люди в повсякденному житті практично позбавлені дозвілля таке 

дозвілля, який дає їм можливість удосконалюватися, або 

спокійний відпочинок, який дає їм можливість розслабитися, 

відпочити від стрімкого темпу життя 

«Вузькоспеціалізовані» мають одне велике захоплення в житті в клубі за інтересами він 

отримає найбільше моральне задоволення 

Активні відпочиваючі віддають перевагу під час дозвілля якомога більше рухатися 

програма складається з розрахунком на максимальну рухову 

активність 

Пасивні відпочиваючі схильні до домашніх видів дозвілля програми, в які включені 

вечірні шоу і відеотека 

Невиправні скептики і 

буркотун 

важко чим-небудь захопити при різноманітності пропонованих 

програм, і вони можуть знайти собі розвагу   

 

Підлітки – школярам поряд з перерахованими формами можна 

пропонувати й інші. Діти цього віку відрізняються досить великою активністю, 

вимогливістю і навіть підприємливістю по відношенню не тільки до себе, але і 

до оточуючих людей. Їм можна пропонувати екскурсії та бесіди, спортивні 

змагання та естафети, конкурси та дискотеки, школу ввічливості і лицарські 

турніри, веселі годинник і свята. 

Для молоді програми дещо змінюються. У цьому віці формується характер 

і світогляд. Основними видами діяльності цього періоду є навчання, яка 

вимагає великої напруги сил. В дозвільної програму можна включити: КВК, 

вечори і дискотеки, аукціони, ярмарки та театральні вистави, фестивалі та шоу, 

походи, ігри на кшталт телевізійних. На туристичному ринку для молодих 

людей існують дві найбільш часто зустрічаються підгрупи: молоді одинаки і 

молоді сім'ї без дітей. Більшість одинаків – це молоді люди, не обтяжені 

витратами на виховання та освіту дітей, які віддають перевагу витрачати гроші 

на відпочинок, ресторани, веселе життя. Одинакам властиві, як правило, 

високий рівень освіти, прагнення до успіху в професійній діяльності, підвищені 

вимоги до комфорту, індивідуалізм. Вони багато часу приділяють організації 

свого вільного часу, прагнучи повною мірою насолоджуватися життям. 
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Для людей середнього віку, працездатних, які прагнуть відпочити від 

повсякденної роботи, підійдуть більш спокійні заходи: світські салони і 

конкурси (краси, гумору), літературні вітальні і творчі вечори, банкети, 

презентації та концерти. 

Що стосується літніх людей, то все частіше хочеться згадати свої молоді 

роки і все, що з ними пов'язано, непогано запропонувати такі форми 

проведення дозвілля, як посиденьки, чаювання, вечори. Пропоновані гостям 

види і форми дозвілля повинні бути психологічно виправдані. Людям, які 

займаються активними формами роботи з великим фізичним навантаженням, 

буде корисний відпочинок, знімає напругу і втому, стресовий стан. Для тих, хто 

веде сидячий спосіб життя, страждає від гіподинамії, потрібні відпочинку 

зарядка і активізація. Крім того, людина повинна отримувати від дозвілля і 

моральне задоволення. 

У підсумку можна сказати, що люди різного віку мають не тільки різні 

інтереси, але і фізичні можливості. Тому слід організувати відпочинок так, щоб 

студентам і школярам не було нудно, а літнім людям було комфортно. 
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За сучасних умов завданням, яке стоїть перед Україною, є створення 

високорентабельного та ефективного туристичного поля на основі власних 

туристичних ресурсів з урахуванням останніх тенденцій у світі. 

Сьогодні одним із основних напрямків розвитку туризму є культурно-

пізнавальний, що базується на визнанні важливої ролі культури та пізнавальної 

діяльності. Визнається, що необхідно створити умови для реалізації культури, 

історії, релігії людства, традиції та життя, розуміння шляхів та способу життя.  

У наш час пізнавальний туризм відіграє важливу роль у формуванні 

потоку туристів та просуванні туризму. Поєднання дозвілля з історико-

культурними знаннями - одне із завдань, яке він цілком здатний вирішити. 

Розвиток пізнавального туризму може допомогти створити можливості для 

працевлаштування, активізувати підприємницьку діяльність та забезпечить 

доходи для бюджетів усіх рівнів. Важливою особливістю цієї туристичної 

галузі є також те, що вона має мультиплікативний вплив на економіку – 

витрати туристів підвищують доходи не лише туристичних фірм, а й 

транспортних компаній, підприємств сфери торгівлі, зв’язку, закладів сфер 

дозвілля. 
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Деякі аспекти досліджень розвитку культурно-пізнавального туризму 

висвітлюються в роботах наступних вчених, таких як: О. О. Бейдик, 

О.О.Любіцева, C. B. Панкова, B. I. Стафійчук, Л. Д. Божко, І. В. Давиденко,     

B. C. Кравців, М. Кляпа та Ф. Шандора [1]. 

Метою статті є навести загальну характеристику культурно-пізнавального 

туризму. Визначити поняття «культурно-пізнавальний туризм». Дослідити 

питання, що приваблює туристів у культурно-пізнавальному туризмі. Здійснити 

огляд причин низького рівня культурно-пізнавального туризму. Оцінити стан та 

перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму в Україні.  

Одним із ефективних важелів регулювання ринку для розвитку культурно-

пізнавального туризму є вдосконалення його національного механізму 

регулювання. 

Для громадян у всьому світі культурно-пізнавальний туризм є 

привабливою сферою безпосереднього спілкування, і він є рушійною силою для 

досягнення взаємного збагачення та взаємоповаги завдяки культурній 

діяльності людей під час подорожей. 

Пізнавальний туризм повинен стати важелем розвитку всієї туристичної 

галузі. У наш час більшість туристів - це відпочинок та розваги. Для 

підвищення ефективності розвитку українського туризму необхідно 

впроваджувати інновації у таких сферах: 

- аналіз культурної спадщини;  

- впровадження розважальних елементів під час організації пізнавальних 

турів;  

- інноваційний розвиток готельної інфраструктури;  

- створення тематичних парків. 

Існує багато визначень культурного туризму. Однак можна вважати 

М.Кляпа та Ф. Шандора одним із найбільш вдалих визначень: «Культурний 

туризм - це відвідування історичних, культурних чи географічних пам’яток. 

Основна мета культурного туризму – ознайомлення з туристськими визначними 

пам’ятками (пам’ятками історії, архітектури, мистецтва, природними та 

етнічними особливостями, сучасним життям народу)» (Кляп М. П.,          

Шандор Ф. Ф., 2011) [2].  
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Іншим важливим фактором організації культурно-пізнавального туризму є 

наявність історико-культурних туристичних ресурсів. 

Один із найвдаліших визначень є сформоване дослідницею                         

А. В. Жупаненко [2]: «Історико-культурні туристичні ресурси - це низка 

матеріальних та духовних пам’яток культури, створених у процесі історичного 

розвитку, які є об’єктами туристського інтересу. До групи історико-культурних 

туристичних ресурсів належать пам’ятки історії та архітектури, унікальні 

звичаї, обряди тощо». Тому потенційні сфери організації                          

культурно-пізнавального туризму повинні бути відзначені великою кількістю 

унікальних історико-архітектурних, мистецьких, культурних, природних та 

сучасних життєвих характеристик. 

Культурно-пізнавальний туризм – провідна ланка розвитку туризму. 

Значними культурними хореографічними центрами України є міста Кривий Ріг, 

Мелітополь, Бердянськ. Театральне мистецтво зосереджено в Тернополі, Києві, 

Харкові. 

Приваблюють туристів й осередки музичного мистецтва, зокрема Рівне, 

Житомир, Херсон, Одеса, Львів. У всі часи Закарпаття славилося декоративно-

прикладним та образотворчим мистецтвом [3, с. 1].  

Україна має великий потенціал для розвитку в’їзного та внутрішнього 

культурно-пізнавального туризму завдяки великій кількості унікальних 

пам’яток історії та культури. Західна Україна входить до п’ятірки 

найпривабливіших та найпопулярніших туристичних та розважальних районів 

України. З огляду на складну історію та багатовікову історію співіснування 

багатьох етнічних груп та релігій, Україна має величезний культурний та 

туристичний потенціал. 

На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тис пам’яток, із них: 

57206 – пам’ятки археології (418 з яких національного значення); 51364 – 

пам’ятки історії (147); 5926 – пам’ятки монументального мистецтва (45); 16293 

– пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та 

ландшафтні (3541) [1].  
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На сьогодні методологічні аспекти функціонального аналізу пам’яток 

історії та культури об’єктів туризму ще не розроблені. Як результат, 

компоненти історичної та культурної спадщини випадково беруть участь у 

туристичній галузі, і їх пізнавальні функції мінімізовані. Так, серед                          

418 пам’яток археології національного значення лише 54 використовуються як 

туристичні об’єкти; зі 147 пам’яток історії національного значення 

туристичними об’єктами є 98. Із 45 пам’яток монументального мистецтва 

національного значення в туристичній інфраструктурі представлено 28. В 

Україні функціонує 61 історико-культурний заповідник, 13 з яких мають статус 

національних [1].  

У Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Софійський собор з 

архітектурним ансамблем, Києво-Печерська Лавра в м. Києві, історичний центр 

у Львові. Утім, варто відзначити, що до 70% об’єктів культурної спадщини 

перебувають у незадовільному стані (кожен десятий об’єкт – в аварійному) та 

потребують проведення робіт із реставрації або реконструкції, облаштування 

для туристичних відвідувань [4]. 

Стратегічною метою розвитку українського культурно-пізнавального 

туризму є створення високоякісного продукту, конкурентоспроможного на 

світовому ринку, який може задовольнити туристичні потреби населення, 

забезпечити всебічний розвиток території та її соціально-економічний розвиток 

переваги, зберігаючи екологічну рівновагу та історію культурної спадщини. 

Підприємницький дух туристичної галузі України нині формується в нових 

економічних відносинах, і розвиток та інтенсифікація сучасної економіки 

повинні допомогти їй вийти на новий рівень якісного розвитку. Але, 

незважаючи на всі труднощі, галузь культурного та пізнавального туризму в 

Україні все ще переживає бурхливий розвиток, розвивається та стала 

конкурентоспроможною послугою. 

Низький рівень розвитку культурно-пізнавального туризму, спричинений, 

в основному: 

- відсутністю нормативно-правового забезпечення питань використання 

культурної спадщини в туризмі; 
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- обмеженою транспортною доступністю більшості об’єктів;  

- занедбаним станом об’єктів культурної спадщини; 

- непідготовленістю музейних експозицій та прилеглих територій до 

туристичних відвідувань, у тому числі іноземними туристами та особами з 

обмеженими фізичними вадами.  

Відсутність експертів з питань туристичної підтримки та їх недостатня 

кваліфікація значно ускладнюють правильне використання культурної 

спадщини. 

Для України пропонується альтернативне забезпечення сталого розвитку 

культурно-пізнавального туризму шляхом встановлення та підтримання 

балансу між збереженням історії, культури, природних ресурсів, економічними 

інтересами та соціальними потребами всієї країни.  

Умови отримання високоякісних національних туристичних продуктів. 

Завдяки впровадженню інтегрованого управління туристичними ресурсами, 

туристичному районуванню, встановленню пріоритетної системи видів та 

територій туризму та аналізу її повноти та гранично допустимого обсягу для 

визначення максимального рівня розвитку туризму в певних сферах для 

забезпечення ефективної використання наявного потенціалу.  

Впровадження цієї системи створить сприятливі умови для 

концентрованого використання існуючих організаційних, фінансових, 

матеріально-технічних та інших ресурсів для вирішення найсерйозніших 

проблем у розвитку дорогоцінних природних територій та культурної 

спадщини, а також для захисту економічних інтересів країни від реальних та 

потенційних загроз на внутрішньому та міжнародному туристичному ринку [5].  

Реклама повинна відігравати важливу роль у розвитку                     

культурно-пізнавального туризму, реклама повинна враховувати екологічні 

зміни та вказувати на корисність туристичних послуг. 

Туристичним підприємствам з організації культурно-пізнавального 

туризму, що функціонують у складному і нестабільному середовищі, слід 

постійно створювати і впроваджувати різноманітні інновації, для забезпечення 



84 

ефективної діяльності в ринкових умовах, що дасть змогу не лише покращити 

свій фінансовий результат, але й досягти конструктивних змін у галузі в цілому. 

Усі дії, спрямовані на динамічний розвиток культурно-пізнавального туризму, 

повинні базуватися не лише на інтересах керівників підприємств, але також на 

їх власній правовій основі та відповідних нормативних актах.  

Надання відповідних державних нормативних актів та відповідної 

нормативної бази дозволить створювати та реалізовувати нові проекти [5].  

Популяризація культурно-пізнавального туризму надзвичайно важлива. 

Культурно-пізнавальний туризм має великий освітній потенціал. Тільки 

розуміючи минуле та їх культурно-історичне походження, можна краще 

зрозуміти сьогодення та уявити майбутнє. 

Висновки. Україна має великий потенціал у розвитку культурно-

пізнавального туризму.  

Наша країна має велику кількість музеїв, театрів, археологічних пам’яток, 

історії, монументального мистецтва, архітектури, містобудування, садів та 

паркового мистецтва. Однак на сьогодні вони не повністю використовуються 

для розвитку туризму, що робить подальші дослідження актуальними даного 

питання. 
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оцінку атрактивності туристичного потенціалу як важливого фактору впливу 

на розвиток та удосконалення курорту. 

Ключові слова: туристичні ресурси, туристично-готельний бізнес, 

туристичні послуги, бренд, імідж. 

Однією із сучасних тенденцій розвитку сфери туристичної індустрії є 

туристично-готельне господарство. За рахунок розвитку внутрішнього туризму 

готельні господарства мають можливості залучати у свою господарську 

діяльність значні валютні надходження. Наразі велика кількість подорожуючих 

– це представники середнього класу, які перебувають  в постійному пошуку 

оптимального співвідношення ціни і якості та прагнуть отримати комплекс 

туристичних послуг. Внаслідок чого, потребується щорічне удосконалення 

(зміни) у курортів, готелів ресторанів та інших туристичних складових. 

Метою написання даної статті є визначення основних перспектив розвитку 

туризму в місті Одеса на основі дослідження її туристичної привабливості. 

Проблемам підвищення туристичної привабливості регіонів, в тому числі 

Одещини, присвячено праці таких відомих зарубіжних та вітчизняних 

науковців таких як: В.Г. Герасименко, С.Г. Нездойминов, Н.В. Ярова. В працях 

Ю.В. Михайлової, А.І. Волкова, В.В. Горуна особлива увага приділена 

методичним підходам щодо аналізу та оцінки розвитку окремих 

адміністративно-територіальних одиниць та їх ресурсного забезпечення. 
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Виклад основного матеріалу. Досліджуючи Одеську область ми зрозуміли, 

що курортно-рекреаційний й туристичний потенціал області є домінантою 

структурою соціально-економічного комплексу міста Одеси і займає одне із 

провідних місць в Україні. 

Особливостями економіко-географічного розташування – розвинена 

транспортної мережі, благодатні природно-кліматичні умови, наявність 

пам'ятників природи, архітектури, історії й культури, цілющих грязей і джерел 

мінеральних вод створюють сприятливі передумови для формування й розвитку 

в соціально-економічному комплексі м. Одеси високорентабельної курортно-

рекреаційної й туристичної галузі. 

Цілком обширною є економічна діяльність у курортно-рекреаційному й 

туристичному комплексі м. Одеси, що представлена санаторно-курортним 

оздоровленням населення, організацією його відпочинку та екскурсійно-

туристичним обслуговуванням. Є два приорітетних види з погляду 

комплексного підходу до охорони здоров'я й соціального захисту жителів 

Одеси. Інші види – в аспекті реструктуризації й подальшого розвитку 

господарського комплексу на основі ринкових відносин, зміцнення дохідної 

бази державного й міського бюджетів, зовнішньо-економічних і міжнародних 

культурних зв'язків [4]. 

Зараз порівняно з 2019 роком Одеса має більший туристичний потенціал, а 

також об'єктивні передумови для його розвитку, особливо у сфері ділового, 

культурно-пізнавального, санаторно-курортного туризму. 

Місто має у своєму розпорядженні туристичні бренди всеукраїнського й 

світового значення, як наприклад: Потьомкінські сходи, Французький бульвар, 

«Аркадія», Оперний театр, Дерибасівська, Одеські катакомби та інші. 

Але потенціал використовується неефективно, тому що потік туристів, 

доходи й зайнятість у туріндустрії не відповідають потенціалу, що пояснюється 

відсутністю дотепер системної організованої роботи з формування 

конкурентноздатної туристичної індустрії й туристичного кластера в Одесі [6]. 

Також є кількість потреб для подальшої мобілізації існуючого природно-
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ресурсного й наявного виробничого потенціалу курортно-рекреаційної й 

туристичної сфери м. Одеси. Активізація його використання з метою створення 

та розвитку в структурі міського соціально-економічного комплексу 

високорентабельної галузі, що має забезпечити потреби внутрішнього й 

міжнародного попиту на курортно-рекреаційні й туристичні послуги, 

посилення взаємозв'язків курортно-рекреаційної й туристичної галузі з іншими 

сферами господарського комплексу міста; підвищення рівня природоохоронної 

діяльності, залучення інвестицій у розвиток курортно-рекреаційної й 

туристичної інфраструктури, збільшення надходжень до бюджету міста [2]. 

Кінцевою метою аналітичних робіт є розробка концепції, програми 

розвитку конкурентноздатної туристичної індустрії в м. Одесі. Це забезпечить 

соціально-економічні результати міста. 

Ми визначили такі критерії досягнення мети як збільшення потоку 

туристів, робочих місць, доходів (обороту галузі й надходжень до бюджету) 

взаємозалежні: 

- ріст зайнятості є результатом досягнення достатнього рівня обороту й 

прибуткової роботи підприємств туристичної індустрії; 

- ріст обороту - результат від росту турпотоку; 

- у свою чергу ріст туристичного потоку - результат від виникнення 

туристичного інтересу й платоспроможного попиту; 

- туристичний інтерес виникає стосовно конкретних туристичних 

продуктів (турів), що викликають бажання відправитися в туристичну поїздку; 

- платоспроможний попит виникає при вдалому сполученні туристичного 

інтересу, цін на турпродукти й платоспроможності потенційних туристів, 

достатньої для придбання послуг (у тому числі - туристичних); 

- конкурентноздатні туристичні продукти формуються на базі об'єктів 

туристичного інтересу (туристичних ресурсів: кількості і якості музеїв, 

пам'ятників історії й культури, театрів, природно-ландшафтних і рекреаційних 

комплексів, місць для проведення виставок, конференцій, конгресів і т. п.), які і 

є в туризмі основою потенціалу його розвитку; 
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- можливість реалізації цього первинного потенціалу визначається 

кількістю і якістю об'єктів інфраструктури туризму (місць розміщення, 

транспорту, харчування й т. д.). 

Наявність культурних ресурсів в Одесі визначається декількома історико-

культурними періодами культурного освоєння даної території: 

- пам'ятники, пов'язані з існуванням на території скіфського, готського, 

грецького населення регіону, культурних хвиль освоєння даного регіону 

кочовими народами. На території Півдня області існують пам'ятники скіфо-

сарматської й сарматської культур. 

- пам'ятники, що відбивають існування генуезьких міст-факторій у часи 

існування Золотої Орди в середині XI в. 

- пам'ятники історії й культури періоду російсько-турецьких війн і 

заснування міста Одеси. 

- архітектурні пам'ятники епохи XI століття, у тому числі пов'язані з 

біографіями відомих діячів науки й культури. 

- пам'ятники архітектури рубежу XI - поч. XX століття, у тому числі 

Оперний театр. 

- пам'ятники, пов'язані з періодом Великої Вітчизняної війни. 

- пам'ятники, пов'язані з культурною й літературною Одесою. 

Культурні ресурси перерахованих періодів у різному ступені включені в 

туристичні екскурсійні маршрути й орієнтовані на різні історико-культурні 

інтереси аудиторії [4]. 

На даний час туристичні культурні ресурси міста характеризуються 

показниками, що помітно перевершують середньоукраїнські значення. 

Туристичні культурні ресурси включають: більше 350 об'єктів історії, 

культури й дозвілля, у тому числі 13 музеїв, 9 театрів, 201 пам'ятник історії й 

культури, 700 пам'ятників архітектури, 148 пам'ятників історії й 

монументального мистецтва, установи культури й дозвілля; спортивні 

спорудження та інші. 

Кількісний показник, що становлять туристичні культурні ресурси (музеї, 

театри, пам'ятники історії й культури, спортивні споруди і т. д.), м. Одеса 

входить у першу трійку міст України. 
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Пакет культурних ресурсів забезпечує конкурентноздатність туристичної 

індустрії міста, у порівнянні з іншими містами України. 

Фактично відсутнє позиціювання даних пам'ятників серед 

платоспроможних цільових груп, а не тільки в рамках освітньо-пізнавального 

огляду. 

У цілому можна сказати, що культурні ресурси міста не мають сучасної 

технологічної оболонки для цілей туризму – мультимедіа-презентації, веб-сайти 

й ін. (сьогодні ж вони в найкращому разі виступають предметом галузевого 

управління у сфері культури, що має інші завдання). 

Програмою соціально-економічного розвитку міста Одеси до 2015 року 

передбачалася реконструкція й модернізація застарілої рекреаційної 

інфраструктури, у першу чергу, в курортному й готельному господарстві; 

розвиток курортних зон, створення рекреаційних комплексів і нових об'єктів 

туристично-курортного сервісу й супровідних послуг; створення 

різноманітного конкурентноздатного місцевого туристичного продукту й 

ефективне просування його на ринку туристичних послуг; інформаційне 

просування м. Одеси як центру туризму й міста-курорту міжнародного 

значення. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 року 

№1604 передбачено будівництво в м. Одесі 50-ти готелів туристичного й 

бізнес-класу.  

У зв'язку із збільшенням готелів прогнозується як загальний ріст 

туристичного потоку, так і тривалості перебування екскурсантів. Таким чином, 

відбудеться збільшення зайнятих у туристичних організаціях, сформується 

додатковий імпульс розвитку міської сфери обслуговування [1]. 

Основною проблемою Одеси є високий ступінь зношеності будов у 

центральній історичній частині міста. Культурно-історична частина міста 

вимагає постійної реставрації, але коштів бюджету міста на ці заходи 

недостатньо. Відносно упоряджені, без яких-небудь серйозних містобудівних 

проблем, нові райони міста (сел. Таїрова, сел. Котовського), але вони не 

привабливі для туристів. Особливий інтерес викликає історична центральна 

https://ips.ligazakon.net/document/view/KP041604?ed=2004_11_30&an=18
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP041604?ed=2004_11_30
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP041604?ed=2004_11_30
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частина міста, що має у своєму складі безліч старих і напівзруйнованих будов і 

потребує реконструкції й пожвавлення. Одеса являє собою механічне з'єднання 

упорядженої нової частини й центральної частини, що має високий ступінь 

зношеності [3]. 

Суспільно-політична, культурно-історична, інвестиційна привабливість 

міста є наслідком сформованого іміджу, що є сукупністю переконань і відчуттів 

людей. 

Імідж міста – дуже різноплановий, емоційно забарвлений, іноді штучно 

створюваний, найчастіше поверхневий образ, що складається у свідомості 

людей. 

Від іміджу міста багато в чому залежить процес залучення інвестицій, 

туристів, реалізація перспективних бізнес-проектів, становище в державі й у 

світі. Необхідне всебічне глибоке вивчення різних аспектів іміджу, які 

закріплюються в масовій свідомості у вигляді емоційно забарвлених 

стереотипів, в очах різних референтних груп (населення, бізнесменів, 

представників державних інститутів, ЗМІ, іноземних громадян і т. д.). 

Одесі сьогодні потрібен актуалізований імідж, що поєднує в собі 

традиційні, історичні й нові, які відповідають сучасним вимогам, символи. 

Місто повинне представити суспільству новий міф, який підприємець зможе 

використати у створенні товарів і послуг й в який він буде із упевненістю 

інвестувати кошти. 

Разом з тим проблема Одеси полягає в тому, що як у гостей, так і в наших 

жителів відсутнє цілісне сприйняття міста. Саме тому необхідно створювати й 

активно розвивати бренд Одеси [5]. 

В таблиці 1 наведено SWOT-аналіз туристичного потенціалу Одеської 

області. 

Бренд – це інформаційне й емоційне уявлення споживачів, що виникає із 

приводу якого-небудь товару, послуги, ділової репутації, інших матеріальних і 

нематеріальних цінностей. Світовий досвід показує, що створення й управління 

брендом - ефективний інструмент формування єдиних уявлень про місто, який 

при вмілому використанні перетворює нікому не відому провінцію в 

туристичну Мекку. 
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Бренд міста розглядається як сукупність неминущих цінностей, що 

відбивають неповторні оригінальні споживчі характеристики даного міста й 

співтовариства, широко відомі, одержали суспільне визнання й користуються 

стабільним попитом споживачів. Бренд формується на основі яскраво 

вираженого позитивного іміджу міста, він є вищим проявом емоційних 

споживчих переваг. Одночасно бренд виступає як найважливіший фактор 

конкурентних переваг і доходів міста, цінний актив міської економіки. 

Таблиця 1 – SWOT-аналіз туристичного потенціалу Одеської області [2, 

c.7] 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Сприятливі умови для поєднання різних видів 

туризму та оздоровлення.  Значні рекреаційні та 

бальнеологічні ресурси.  

 Привабливий туристичний імідж Одеси.  

 Можливості диверсифікації ринку туристичних 

послуг: зелений, екологічний, гастрономічний, 

етнографічний, медичний, з організації та 

проведення ділових заходів, подієвий туризм.  

 Широкий спектр можливостей щодо 

забезпечення організованого відпочинку та 

оздоровлення.  

 Велика кількість пляжів на узбережжі.  

 Наявність історичної та культурної спадщини 

та інших атракцій.  

 Перспективні умови розвитку нових видів 

туризму (сільського, зеленого, гастрономічного, 

етнографічного, подієвого). 

Незадовільний стан доріг та під’їзних шляхів до 

об’єктів туристичного призначення, 

непривабливість супутньої інфраструктури.  

 Низький рівень інформаційного супроводження 

туристичної діяльності.  

 Недостатня облаштованість рекреаційних 

територій та низький рівень туристичного сервісу.  

 Відсутність цілісної системної державної 

політики розвитку та підтримки галузі.  

 Обмеження щодо забезпечення зростання 

кількості туристів та рекреантів через не 

облаштованість територій та об’єктів 

рекреаційнотуристичної сфери.  

 Слабка координованість роботи різних 

профільних установ з надання туристичних, 

оздоровчих та інших супутніх послуг.  

 Недостатня розвиненість інфраструктури 

туристичної галузі. 

Зовнішні можливості Зовнішні погрози 

Збільшення значення регіону щодо надання 

рекреаційнооздоровчих послуг у зв’язку з 

анексією Криму.  

 Активне співробітництво з державами 

Чорноморського регіону.  

 Членство у європейських міжрегіональних 

об'єднаннях.  

 Транзитні можливості території регіону.  

 Можливості активного розвитку та розширення 

сфери послуг.  

 Відкриття нових можливостей через підписання 

Асоціації з ЄС.  

 Реформування ключових елементів державного 

управління.  

 Активна позиція місцевої влади щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в регіоні. 

 Загроза національній безпеці та суверенітету 

України внаслідок ситуації в Криму та на Сході.  

 Наявність замороженого конфлікту у спільній 

прикордонній зоні з Молдовою (ПМР).  

 Конкуренція з боку інших регіонів та держав.  

 Корупція та нестабільність «правил гри» в 

економіці.  

 Недостатня інноваційність підприємств.  

 Значні потоки переміщених осіб та необхідність 

організації їх прийому та розміщення.  

 Слабка забезпеченість гарантій з боку держави 

для внутрішніх та закордонних інвесторів.  

 Недовіра іноземних бізнесових кіл до 

гарантування державою захисту інвестицій та 

економічних інтересів.  

 Незадовільна структура зовнішніх інвестицій.  

 Слабка інформованість потенційних партнерів 

про можливості регіону 
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Репутація міста являє собою динамічну характеристику його життя й 

діяльності, що формується в суспільстві протягом досить тривалого часу. Це 

ціннісні переконання, думка, що склалася в людини (людей) на основі 

отриманої достовірної інформації про місто, особистого досвіду взаємодії 

(комфортність проживання, безпека, соціальна захищеність, ступінь 

сприятливості умов для ведення бізнесу, авторитет влади й т. д.) [3]. 

Висновок. Отже, репутація міста тісно пов'язана з його іміджем; вони 

досить сильно впливають один на одного; в ідеалі їхнє формування й розвиток 

повинні відбуватися паралельно.  

Просування іміджу, створення бренда й формування репутації міста варто 

реалізувати з використанням інструментів територіального маркетингу. Імідж, 

бренд і репутація Одеси повинні бути визнані одним з його активів, в основі 

якого лежать ексклюзивні особливості території, що потребують вивчення, 

розвитку й активного просування.  

Також необхідна єдина стратегія просування Одеси, яка заснована на 

традиціях з метою нововведення. Формування іміджу й репутації Одеси 

повинні розглядатися на рівні регіональної влади. З цією метою рекомендується 

створення спеціального міського комітету, що займається брендингом міста, 

формуванням його репутації.  

Основним завданням даного комітету є розробка рекомендацій як для 

регіональних органів влади, так і для приватних компаній. 
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Готельне та ресторанне господарство постійно розвивається та 

удосконалюється. Якість та рівень обслуговування даних закладів є обєктом 

постійних досліджень та аналізу. Стратегічна мета розвитку даної індустрії в 

Україні полягає у створенні конкурентоспроможного, високоякісного, здатного 

максимально задовольнити потреби споживачів готельного продукту, 

забезпечити на цій основі комплексний розвиток галузі[1]. 

Сучасні електронні пристрої сьогодні з'являються в усіх сферах життя, не 

стала винятком і сфера ресторанного господарства. 

Електронне меню - це ресторанне меню 21-го століття. Меню, яке 

дозволить відмовитися від звичних паперових меню і дасть гостям готелю 

відчути себе комфортно у виборі страв і при оформленні замовлення. 

Електронне меню, так само широко відоме як "E-menu" - це 

автоматизована інтерактивна електронна система для  готелю, що проектується 

з розміщенням в ньому ресторану, кафе, яка зробить процес вибору страв 

максимально простим і зручним. Перегляд і замовлення здійснюється сенсорно. 

"E-menu" на планшетних комп'ютерах дозволить підняти якість обслуговування 

на принципово новий рівень. Впровадження "E-menu" підвищить лояльність 

клієнтів і їх кількість у закладі. 

Метою дослідження є наукове дослідження та доцільність впровадження 

електронного меню в готель та заклад ресторанного господарства. Перспективи 

розвитку даної інновації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 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 
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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. 

У тель-авівському ресторані Frame дохід від столиків, оснащених 

електронними меню, виріс на 11% порівняно зі звичайними. Коли клієнти 

замовляють столик по телефону, вони часто просять саме столик з екраном. За 

допомогою електронного меню клієнти зможуть замовити страви, послухати 

музику і зіграти в ігри.  

Музика, ігри, чат, розмальовки для дітей, вікторини, гороскоп, відео, 

анекдоти, корисні поради не тільки розважать відвідувачів, але і допоможуть 

зробити додаткові замовлення [2]. 

Статистика по закладах, що ввели дану інновацію показує, що результатом 

покращення якості обслуговування клієнтів, якого ми досягнемо з електронним 

меню, стане: 

- оборот закладів збільшується, аж до 40%; 

- збільшення пропускної здатності закладу в прайм- тайм на 20-25 %; 

- зменшення помилок , пов'язаних з прийомом замовлень і випискою 

рахунків; 

- зменшення витрат на обслуговуючий персонал; 

- збільшення середньої суми чека на 15 % (за рахунок стимулювання 

імпульсивних замовлень); 

- зменшення часу очікування на прийом і обробку замовлень на 21 %; 

- скорочення часу очікування на прийом повторного замовлення на 15 %; 

- істотне збільшення кількості клієнтів (за рахунок підвищення 

популярності та впізнаваності); 

- виняток витрат, пов'язаних з людським фактором; 

- можливість обслуговування іноземних клієнтів (багатомовна підтримка); 

- відсутність тимчасових і фінансових витрат на внесення змін в меню; 

- швидка окупність системи EMenu (3-6 місяців) [3]. 
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Керівництвом австралійського ресторану Ресторан Global Mundo Tapas 

було проведено порівняння доходу закладу при використанні старого та нового 

зразку меню за роки їх використання (рис. 1.). 

 

Рисунок 1 – Рівень доходу закладу при використанні електронного меню та 

меню паперового 

 

Електронне меню (eMenu), розроблене Azilen Technologies Pvt. Ltd і 

поширюване в Україні компанією IT-Кит. 

Електронне меню (е-Menu) – це інтерактивне меню, що реалізується за 

допомогою сенсорного дисплею, який розміщують біля столу або на столі, за 

яким сидить гість, чи біля барної стійки. 

Було проведено оцінку якості обслуговування та задоволеності 

відвідувачів закладу ресторанного господарства у десятьох ресторанах (Караоке 

бар «People», Розважальний комплекс «Атлантида», Кафе «Сappuccino», 

Ресторан «Бамбук Бар»  та ін.) за методикою анкетування та ―таємний 

покупець‖ (рис. 2.; рис. 3.) [4]. 

 

Рисунок 2 – Оцінка респондентами якості послуг у ресторанах до введення 

електронного меню 

http://bambuk-bar.ru/
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Рисунок 3 – Оцінка респондентами якості послуг у ресторанах після 

введення електронного меню 

 

Автоматизація ресторану дає значне зниження навантаження на офіціантів 

та адміністраторів, дозволить їм успішніше справлятися зі своїми обов'язками, а 

також позбавить від необхідності наймати надлишкове число працівників. 

Автоматизація замовлення - це пряма економія . 

Оперативне обслуговування клієнтів – одна з головних вимог сучасної 

індустрії гостинності. Широкі користувальницькі можливості, які надає  

система, забезпечать високу якість обслуговування клієнтів.  

Завдяки нововведенню меню ресторану буде зручним [5].   

Поетапний процес вибору страв 

1) перший етап це перша головна сторінка з переліком найменувань груп 

страв що пропонуються ( перші страви, гарячі напої та ін.) (Рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Вибір серед найменувань груп страв 
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2) другий етап — це вибір конкретної страви з окремої групи (суп 

гарбузовий, суп картопляний та ін., капучіно, чай та ін.).  

Вибираємо страву, дивимося як вона виглядає та вказуємо кількість 

порцій. Заносимо страву в заказ. Також є графа примітки, де можна вказати свої 

побажання щодо страви. 

 3) Перегляд та перевірка свого заказу та його вартості. Підтвердження 

замовлення. 

 

Рисунок 5 – Підтвердження замовлення 

  

4) Якщо гість знаходиться в закладі кафе чи ресторану, то вводиться 

пароль та логін, що вказані біля електронного меню. Також можна зробити 

замовлення через інтернет завчасно, тоді гостеві потрібно передзвонити, щоб 

підтвердити замовлення та уточнити час приготування форму подач (Рис. 6.). 

 

Рисунок 6 – Відправлення замовлення 



99 

 Як тільки гість визначився з вибором і відправив замовлення, воно 

миттєво друкується на принтері адміністратора, а також відправляється в 

Систему автоматизації ресторану, яка в свою чергу друкує його на кухонному 

принтері. Ознайомиться з процесом відправки. 

Персонал закладу завжди буде в курсі замовлень, так як повідомлення, що 

надійшло через Електронне меню відразу ж з'являється на пейджере або 

мобільному офіціанта. 

Детальніше, систему роботи можна представити у вигляді схеми роботи 

електронного меню [5] (рис. 7.). 

1. Сервер електронного меню зберігає номенклатуру і ціни , періодично 

синхронізуючи їх з сервером облікової системи (1С, «iiko», «Трактир», «Expert» 

і т.д.). 

2. Планшети або ноутбуки відвідувачів підключаються по WiFi до сервера 

електронного меню. 

3. Користувачі через планшети або ноутбуки вибирають меню на вечерю і 

тиснуть «Замовити». 

4. На сервері електронного меню зберігається замовлення клієнта. 

 

 

Рисунок 7 –  Схема роботи електронного меню 

 

5. На планшеті менеджера закладу відображається інформація про нове 

замовлення . 
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6. Менеджер підходить до клієнта і підтверджує замовлення . При цьому 

забирає планшет. 

7. Менеджер відправляє замовлення в електронному вигляді на кухню. 

8. Після завершення вечері , сервер електронного меню друкує 

касовий чек. 

9. Постійний відвідувач ( якщо заклад йому довіряє ) може 

замовити вечерю через інтернет на WEB- сайті. 

10. Замовлення через інтернет підтверджується дзвінком менеджера. 

11. Якщо замовлення було оплачено через інтернет, інформація про 

замовлення приходить на кухню в потрібний час без підтвердження. 

12. Клієнт, що замовив вечерю через інтернет сідає за накритий стіл. Для 

нього все вже готово. 

Готель та заклад ресторанного господарства керуються централізованою 

мережею,дані з якої пересилаються на фронт-офісні машини. Основний сервер 

T- Menu ставиться в центральному офісі. Для оновлення чи зміни у меню 

досить внести зміни в обліковій системі мережі, після чого дані автоматично 

потраплять в загальну систему і будуть оновлені на планшетах. 

Охарактеризовавши дані поставщиків та представників, що займаються 

розповсюдженням програми по електронному меню, можна передбачити 

витрати на введення даної інновації. Приблизні затрати на поставку та 

установку програми разом з ліцензією на продукт будуть становити 22000 грн. 

Вартість електроносіїв (планшет, комп’ютер, екран та ін.) не враховується [5]. 

Ресторани Європи, США та Японії вже випробовують нову технологію 

замовлення страв за допомогою сенсорних екранів, покликану 

замінити не завжди ввічливих і офіціантів що часом помиляються. 

В Ізраїлі компанія Conceptic вже почала установку електронних меню 

в суші-барах, пабах і сімейних ресторанах. Система побудована на базі 

сенсорних терміналів. Крім Ізраїлю, такі системи встановлені в ресторанах 

Бельгії, Франції та ПАР [5]. 

Висновки. За результатами дослідження було виявлено, що  надання 
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послуг в ресторанах ще не досягло бажаного рівня. В Україні ресторани та 

готелі мають підвищувати свою конкурентоспроможність і виходити на 

світовий ринок підготовленими. Тому потрібно сконцентрувати свою увагу на 

розвитку чогось нового, що покращить рівень обслуговування, та вводити в дію 

нові технології. 

Електронне меню – це потужний інструмент, що дозволяє ефективно 

управляти закладом, і надати клієнтам найбільш високий рівень 

обслуговування. Ефективність, економія часу і турбота про клієнтів – ось 

пріоритети, які були поставленні при розробці  системи eMenu. Інвестиції у 

високотехнологічні рішення є запорукою успішності сучасного бізнесу. 

Саме тому даний тип меню в готель, доцільно встановити, де потрібно 

оперативно обслуговувати велику кількість клієнтів і, разом з тим, знаходити 

до кожного з них індивідуальний підхід, уважно ставитися до потреб гостей. 

Також вирішиться проблема при спілкуванні людей з різними носіями мови. 

Адже дане меню може переводитися на різні мови одночасно. Що зробить 

приємним відпочинок і для іноземця в готелі, який читатиме меню  на своїй 

рідній мові. Заклад вийде на принципово новий рівень  якості надання послуг. 

Новинка зацікавить відвідувачів, а позитивні враження гостей від відпочинку 

підніме конкурентну спроможність закладу і зробить його знаменитим в 

Україні з самого почату відкриття та функціонування. 
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КОВБАС З КУРЯТИНИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ СПЕЦІЯМИ 

У статті піднято питання виробництва сиров’ялених ковбас з курятини. Ці 

вироби випускаються порівняно в невеликому асортименті, що пояснюється 

занадто високими затратами праці при їх виготовленні. Ковбасні вироби з 

м’яса курей у своїй більшості є делікатесними продуктами і 

використовуються як в якості холодної закуски, так і для приготування других 

страв. 

Ключові слова: дефростування, jerky, осаджування, селітра, нітрити, 

глютамат натрію, аскорбіназ натрію. 

У даній статті розглянуто проблему вузького застосування м’яса птиці, а 

саме курей, у виготовлені сиров’ялених ковбас. Актуальність піднятої теми 

полягає в тому, що через мале використання м’яса курей у виробництві тому, 

що воно є дієтичним та досить сухим, асортимент даних виробів є надзвичайно 

не значним. 
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Мета статті поставлена в дослідженні історії виникнення сиров’яленого 

м’яса, методи виробництва ковбас, допоміжні матеріали та спеції, а також 

новітні технології виготовлення продукції з м’яса птиці.  

Для досягнення мети були поставлені наступні цілі: визначити  доречність 

використання м’яса курей у масовому виробництві сиров’ялених ковбас; 

розкриття рецептури виробництва. 

Основні дослідження з  питання технологія м’яса та м’ясопродуктів 

проводили О.С. Яремчук та В.М. Пасічник;  товарознавчі характеристики м’яса 

і м’ясопродуктів з основами технології переробки розглянули В.В. Крамаренко 

та С.В. Гирич;  І.Г. Береза разом з П.В. Микитюк  дослідили технологію забою 

тварин; професор В.В. Власенко, в свою чергу, провів ветеринарно-санітарну 

експертизу сировини та продуктів тваринного походження. 

Ковбасні вироби виробляють з м’яса курей з додаванням свинини, 

яловичини, шпику, курячих яєць або меланжу, вершкового масла, топленого 

пташиного жиру, пшеничного борошна, крохмалю, рису, солі, цукру, селітри, а 

для надання продуктові властивого аромату і смаку – різних спецій (перець, 

мускатний горіх, кардамон, часник тощо)[7, с. 317]. При виробництві ковбас 

використовують охолоджене або морожене дефростоване м'ясо птиці другої 

категорії, а також м'ясо птиці, що не відповідає вимогам першої категорії за 

ознаками обробки і товарного вигляду. М'ясо курей першої категорії 

використовувати в ковбасному виробництві не доцільно. Тушки повинні бути 

випатраними, напіввипатраними тушки піддають патрошінню, морожені – 

дефростують, потім проводять патрошіння і обпалювання голів; ноги і шиї 

відділяють обов’язково. Тушки птиці з ознаками псування для виробництва 

ковбас не допускаються. Технологічний процес виробництва ковбасних виробів 

із м'яса курей включає такі операції: обвалювання, соління, подрібнення, 

приготування фаршу, заповнення оболонки, сушіння – в’ялення, охолодження і 

здача на склад. Історія виникнення сировяленого м'яса з птиці. Jerky – в’ялене 

м'ясо, яке готується з сирого промаринованого м'яса шляхом висушування при 

невисокій температурі. Термін «jerky» бере початок від індійського слова «ch» 

arki», яке в перекладі – в’ялене м'ясо [4, с. 9] .  
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Племена південноамериканських індіанців сушили на сонці або над вогнем 

м'ясо зберігаючи поживні речовини і вітаміни. Так як холодильників не 

існувало, це було для них як спосіб збереження надлишків м'яса. Сиров’ялене 

м'ясо особливо цінувалося в США і Західній Європі. З 1996 р. в’ялене м'ясо 

було включене в раціон харчування астронавтів NASA за маленьку вагу і 

високу калорійність. Сиров’ялене м'ясо винайшли тоді, коли було відомо лише 

кілька способів збереження продуктів свіжими. Головними були сушка і 

засолювання, проте солонина  була не дуже зручна для кочових племен, так як 

повністю зберігала свій обсяг і вагу. А сиров’ялене м'ясо можна було легко 

взяти з собою в дорогу у великій кількості.  В Європу такий простий і 

нехитрий, проте дуже корисний спосіб приготування в’яленого м'яса привезли 

іспанці, які запозичили його у південноамериканського племені «Кечуа», коли 

прибули на новий континент. Іспанці оцінили користь сиров’яленого м'яса для 

далеких морських подорожей. Переселенці, які відправлялися підкорювати 

Новий світ, розкладали тонкі пластинки м'яса на верхівці возів, м'ясо сушилося 

під палючим сонцем не менше 3-х днів. Існувало кілька невеликих секретів по 

приготуванню jerky: 

1.Різати м'ясо слід у поперек волокон, інакше його буде дуже важко 

розжувати. 

2.Чим товщі будуть шматки м'яса, тим довше воно буде сушитися. 

3.Після змішування всіх інгредієнтів для маринаду, в нього занурюють 

м’ясо, залишаючи маринуватися на одну добу. Після закінчення цього часу 

можна приступати до сушіння м'яса.  

4.Правильне в’ялене м'ясо не повинно бути пересушеним, воно м’яко 

гнеться і можна відламати шматочок.  

5.Зберігати шматочки м'яса краще в тканинному мішечку або ж в щільно 

закритих банках. 

Технологія приготування ковбас з курятини, складнощі у виробництві 

сиров’яленого м'яса птиці [2, с. 23]. Сиров’ялені ковбаси відрізняються від 

інших щільною консистенцією, гострим запахом, приємним солонуватим 
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смаком. Батони мають виражену зморшкуватість з виступом сала або грудинки. 

За хімічним складом ця продукція  характеризується  великим  вмістом  білків 

(21 - 28%), підвищеним жирів (42 - 48%) і не великим води (25 - 30%). Тому 

сиров’ялені ковбаси найбільш стійкі і можуть зберігатися до 9-12місяців. 

Виробництво сиров’ялених ковбас має деякі особливості. Соління курятини в 

шматках масою близько 300г здійснюють 5 днів за температури 2 - 4°C, що 

забезпечує часткове зневоднення і дозрівання м'яса. Готовий фарш набивають у 

оболонки якомога щільніше.   Після осаджування  батони  сушать від 20 до               

30 діб за температури  12-15°C. Для прискорення технологічного циклу 

використовують бактеріальні препарати.   

Один із способів приготування сиров’яленого м'яса включає в себе 

підготовку сировини і суміші для посолу, сухий посол, формування і сушіння 

[9, с. 285]. При цьому сухий посол здійснюється сумішшю для посолу, що 

включає антиокислювач, консервант і стартову молочнокислу бактеріальну 

культуру. Сухий посол здійснюється шляхом поєднання сировини з сумішшю 

для посолу протягом часу не більше 20 хв. і наступною витримкою до 3-х діб 

при температурі 2-4°C. При формуванні сировини чергують біле і червоне м'ясо 

зі шпиком у співвідношенні 2:1 відповідно. Потім сформований виріб підлягає 

пресуванню протягом 2-х діб при температурі  2-4°C. Сушку проводять в два 

етапи: спочатку при температурі повітря  18-22°C і відносній вологості повітря 

90-98%, потім при температурі 10-14°C і відносній вологості повітря 64-68% до 

досягнення вологості у м’язовій тканині 48-52%. Такий спосіб дозволяє 

отримати цільном’язовий формований сиров’ялений продукт, сформований з 

дрібних шматків м’язової тканини птиці має вигляд монолітного продукту, а 

також скоротити термін виробництва продукту при забезпечені високих 

органолептичних властивостей продукту і збільшення термінів зберігання 

готових виробів.  Ще один метод сушіння м'яса є менш продуктивним [1, с. 15]. 

Після осаджування батони сиров’ялених ковбас сушать у сушарках за 

температури 10-12°C, відносної вологості повітря 80-86% і його швидкості                

0,06 -0,1 м/с протягом 6-7 діб. Потім відносну вологість повітря знижують до 
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76-78% і сушать ще 26-30 діб за швидкості повітря 0,06 м/с до досягнення стан-

дартної вологості продукту 28-38%.  У сушильних камерах великої місткості 

ковбасу розміщують на багатоярусних вішалах. Необхідний режим сушіння 

забезпечують кондиціонерами. Для контролю режиму сушіння в камері 

встановлюють термометри і психрометри або термографи і гігрографи. Для цих 

сушарок характерна нерівномірність волого-температурного режиму по їх 

об’єму і необхідність перевішування продукції в період сушіння, що пов’язано 

з непродуктивними затратами праці.  Для скорочення тривалості технологічних 

процесів застосовують бактеріальні культури, які добавляють при виготовленні 

фаршу сирокопчених і сиров’ялених ковбас. Ковбасу витримують у камері 

осадження 24 год за температури 8 -10°C і відносної вологості повітря 96%. 

Вихід продукції становить 62% до маси несоленої сировини, при використанні 

підпресування - 60%.  Сировялені ковбаси зберігають за температури повітря 

12-16 °C і відносної вологості 76-78% не більше ніж 46 діб, при -2… -4 °C - не 

більш як 3 місяці і при -7…-9°C – 6 місяців. Ковбаси, нарізані шматочками 

(сервірувальна нарізка) і упаковані під вакуумом у бар’єрну оболонку, 

зберігають за температури від 0 до 6 °C не більше ніж 46 діб (26 діб).  

Допоміжні матеріали та спеції ковбасного виробництва  [3, с. 37]. 

Крохмаль і пшеничне борошно збільшують зв’язаність фаршу 

сиров’ялених ковбас та його вологовбирну здатність. Проте слід пам’ятати, що 

пшеничне борошно робить фарш ковбасних виробів темнішим. Щоб надати 

ковбасам солонуватого смаку і частково для їх консервування та підвищення 

клейкості фаршу, добавляють 2-3% кухонної солі. Селітра й нітрити сприяють 

збереженню рожевого – червоного забарвлення м'яса, а цукор запобігає 

окисленню нітритів і пом’якшує смак солі та перцю. Добавляють 50 г селітри 5 

г нітриту або 2,5 г нітриту та 25 г селітри на 100 кг сировини.  Цукру та 

глюкози у сиров’ялені та сирокопчені ковбаси добавляють 100 – 200 г на 100 кг 

сировини. Глютамат і аскорбіназ натрію поліпшують смакові якості та аромат 

ковбасних виробів. Глютамат натрію – кристалічний, порошок білого або 

жовтуватого кольору, солодкуватий на смак, поліпшує обмін речовин в 
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організмі людини, повніше розкриває й поліпшує натуральний смак та аромат 

ковбасних виробів і копченостей, сприяє збереженню їх смакових якостей, а 

також послаблює неприємні присмаки. Глютамат натрію перешкоджає 

згіркненню й окисленню ковбасних виробів і копченостей при тривалому 

зберіганні. Зазвичай добавляють 100 г глютамінату натрію на 100 кг фаршу.  

Застосування аскорбіназу натрію сприяє більш рівномірному забарвленню 

ковбас і копченостей. Знебарвлення фаршу ковбас відбувається знано 

повільніше і при тривалому зберіганні виробів не з’являється їх зеленуватий 

відтінок.  Щоб поліпшити смак та запах ковбасних виробів, до фаршу 

добавляють спеції: чорний, пахучий і червоний перець, насіння коріандру, 

кардамон, гвоздику, кмин, мускатний горіх, корицю, лавровий лист, фісташки і 

часник.  

Ковбасні оболонки. Оболонка потрібна для захисту ковбасних виробів від 

дії зовнішніх факторів, які можуть спричинити псування продукту, надає їм 

стійкості при зберіганні й транспортуванні. Крім того, оболонка забезпечує 

визначену форму і розміри продукту. Тому оболонка має бути міцною, 

щільною, еластичною, негігроскопічною, певною мірою газопроникною і 

захищати продукт від впливу мікроорганізмів. Для  ковбасних виробів, які у 

процесі виготовлення зазнають обсмажування, копчення і сушіння, оболонка 

повинна мати достатню газо- і вологопроникність, а для інших виробів — 

мінімальну. Важливе значення для механізації й автоматизації виробництва має 

стандартність розмірів оболонки. Таким є посилені волокнисто-армовані 

целюлозні ковбасні оболонки НАЛО ФАЗЕР, що характеризуються високою 

газо- та паропроникністю, стабільністю кольору, непроникністю для жиру, 

широкою гамою кольорів, легкістю нанесення маркування і гофрування. Ви-

користовують їх для всіх видів ковбас, а особливо сиров’ялених.  Для 

виробництва варених, напівкопчених, варено-копчених ковбас і копченостей 

використовують штучну білкову оболонку «Білкозин» типу ОП, для 

сирокопчених і сиров’ялених — типу ОК, для всіх видів ковбас — тип 

«Універсальний». Оболонки випускають прозорі й кольорові [4, с. 164]. 
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Сучасні методи сушіння та сиров’ялення м'яса.  Природна сушка. 

Найбільш простим і доступним способом отримання сиров’ялених м'ясних 

виробів є вулична сушка, під впливом сонця і вітру. Однак, цей процес досить 

довгий і залежить від погоди. До того ж, добитися стабільності в результатах 

практично неможливо. Конвективна камера. Можна також використовувати 

конвективну камеру, в якій можливе підвищення температури до 60 градусів, з 

урахуванням жирності м’яса і його товщини. В цьому випадку відбувається 

поступове підвищення температури, що супроводжується видаленням вологи з 

продуктів, після чого, нагріте вологе повітря видаляється з камери і 

заміщується сухим ззовні. Такий варіант дозволяє цілий рік отримувати 

продукт стабільної якості, але вимагає досить не малих енергоресурсів для 

нагрівання повітря яке надходить. Шафа для сушіння м'яса. Крім того, для 

ефективного приготування м'яса та м’ясних виробів може використовуватися 

спеціальна шафа для сушіння, в якій використовуються інфрачервоні промені. 

Тонкі шматочки м'яса готуються протягом 2-8 годин, практично природним 

способом. Сублімаційна сушарка - для консервації замороженого м'яса успішно 

застосовується сублімаційна сушарка, що зневоднює продукт за допомогою 

сублімації льоду. Інтенсивність сушіння забезпечується вакуумом, таким чином 

сушка відбувається при температурі меншій, ніж необхідно для замерзання 

води, що сприяє розвитку мікробів і прояв окислювальних процесів. 

Кліматична камера для виробництва ковбас. Оптимальним рішенням може бути 

кліматична сушка м'ясних продуктів, м'яса, бастурми, снеків, ковбас, що 

припускає осушення повітря в термокамері, що провокує перехід вологи з 

продуктів у повітря, з подальшою її концентрацією і видаленням. При цьому 

технологія не вимагає повітрообміну, оскільки тепле висушене повітря може 

використовуватися повторно. Такий метод дозволяє отримати продукцію 

необхідної якості при відчутно менших енерговитратах. В кліматичній камері 

відбувається постійне осушення повітря, в результаті чого, ковбаса або снеки 

починають втрачати вологу досить інтенсивно. При цьому, можна 

контролювати рівень температури в камері, що дозволяє отримати потрібний 

результат [6, с. 7].   
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Для приготування якісної, пряної та смачної ковбаси, ще наші предки 

використовували різноманітні трави та спеції. Більшість забутих, а для декого 

навіть і зовсім не відомих, трав вирощених на території України 

використовували для покращення смакових якостей м’яса і не тільки.  Гірчиця 

біла- суто українська культурна рослина. Її насіння використовують для 

приготування знайомої нам гірчиці, додають до маринадів, приправляють 

копчене, сирокопчене та сиров’ялене м'ясо. Васильки справжні чудовий 

замінник базиліка, мають характерний сильний аромат завдяки ефірним оліям. 

Грицики-невибаглива рослина яка зустрічається на узбіччях та городах, насіння 

використовують як замінник гірчиці та перцю. Гуньба (рос. пажитник) – 

рослина з родини бобових, висушене насіння використовували як прянощі для 

м’яса – тверде мелене коричнево-жовте насіння з різким запахом. Корицю 

можна також застосовувати для приготування ковбас з  домашньої птиці та 

баранини, адже вона покращує смак жирного м'яса. Її часто додають до 

сумішей сухих прянощів для маринадів. У всьому світі материнка відома під 

назвою орегано та широко розповсюджена завдяки італійській кухні, як 

приправа до піци, а також для м'ясних та ковбасних виробів. Споконвічно  

чорний перець використовують у м'ясних, рибних стравах. Він входить до 

складу маринадів і багатьох пряних сумішей. Свіже листя полину «Чорнобиль» 

також додавали до ковбас.  Гіркота, що міститься у листі чорнобиля підвищує 

апетит, сприяє виділенню жовчі та перетравленню жиру. Чебрець (тим’ян)– 

широко відома в Україні пряна трава, відома з давніх часів. Зелень чебрецю – 

універсальна пряність, яку використовують до овочів і супів, до риби, птиці і 

м’яса. Його кладуть у фарші, салати, соління; доречний він у копчених стравах, 

маслі для бутербродів, ним ароматизують мед та чай. Дуже смачний свіжий сир 

з чебрецем та сіллю [5, с. 3]. Провівши  дане дослідження можна зробити такі 

висновки: проблема вузького використання м'яса птиці у виготовлені 

сиров’ялених виробів заключається у нікому не потрібній затраті додаткової 

сировини та часу, оскільки м'ясо курки є дієтичним та досить сухим потрібно 

додавати до фаршу м'ясо інших тварин, жир для більшої соковитості продукту. 
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Нажаль для людей, що дотримуються дієтичного харчування, буде досить 

складно знайти ці делікатеси через малий асортимент та малодоступну ціну. 

Опираючись на проведене дослідження та власні міркування не можна 

однозначно сказати чи варто збільшити виробництво сиров’ялених ковбас з 

курятини. Для виробника це додаткові витрати, відповідно це відобразиться на 

ціні готової продукції, знизиться покупна спроможність населення. В свою 

чергу збільшення асортименту ковбасної продукції дозволить вийти на новий 

рівень продажів, знайдуться нові цілувальники унікальних м'ясних виробів. 
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У статті розглядається поняття корпоративної культури, її різновиди та 

функції. Розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності  

корпоративної культури підприємства. Удосконалено методичний підхід до 

вибору стратегії і тактики корпоративної культури. 
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В даний час неухильно зросте роль корпоративної культури в загальній 

стратегії розвитку компанії. Сучасне визначення корпоративної культури має 

на увазі систему цінностей компанії, втілених в різних сторонах її діяльності 

(мікроклімат, атмосфера, стиль керівництва і ведення бізнесу, норми і правила, 

виробничі традиції і т.д.). Корпоративна культура дозволяє відрізнити одне 

готельне підприємство від іншого, впливає на конкурентоспроможність, 

створює атмосферу ідентичності для співробітників колективу і стає 

механізмом впливу на них. При прийнятті управлінських рішень менеджменту 

слід мати на увазі, що персонал є лідером громадської думки щодо того, як він 

бачить готельне підприємство і бізнес-процеси зсередини і чи готовий до 

інноваційних змін в подальшому розвитку. У зв'язку з цим виникає закономірне 

питання, якою мірою корпоративна культура може впливати на цілі, які ставить 

перед собою готельний менеджмент. Отримати правильну і однозначну 

відповідь можна, тільки розкривши науковий зміст поняття «корпоративна 

культура» як інструмент готельного менеджменту. 

Мета статті – виявити особливості, тенденції і діючі сили процесу 

становлення корпоративної культури в вітчизняних підприємствах сервісної 

сфери (на прикладі готельного бізнесу).  
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Корпоративну культуру варто визначити як систему загальноприйнятих в 

готелі уявлень і підходів менеджменту до постановки готельного сервісу, яка 

відрізняє дане готельне підприємство від інших господарюючих суб'єктів 

цільового ринку готельних послуг. 

Процес формування корпоративної культури охоплює всі рівні управління 

готельним підприємством, а його учасниками є весь трудовий колектив готелю. 

Ключові корпоративні цінності об'єднують етичні стандарти персоналу готелю 

в так звані постулати віри. Під етичними стандартами розуміється чесність 

персоналу і дотримання ним чинного трудового законодавства, а також 

внутрішніх розпорядчих документів і регламентів готелю. У найбільш 

загальній формі ключові корпоративні цінності можуть знайти письмове 

закріплення в корпоративному кодексі персоналу готелю, що відбиває 

регламентацію стандартів корпоративної етики. Зазвичай в корпоративному 

кодексі є два інформаційних блоки. Перший інформаційний блок – стратегічні 

цілі і цінності готелю. Другий інформаційний блок – принципи, норми і 

правила поведінки персоналу як спосіб реалізації цих цінностей [2]. 

В корпоративній культурі, можна виділити її наступні основні елементи 

(рис.1):  

 

  

  

 

Рисунок 1 – Основні елементи корпоративної культури готелю [4] 

 

Дана схема дозволяє зрозуміти взаємодію і нерозривний зв'язок елементів 

корпоративної культури. Неможливе повноцінне існування одного елемента без 

присутності і розвитку іншого.  

Для того, щоб в повній мірі здійснити формування того чи іншого 

елемента корпоративної культури необхідно здійснювати внутрішню 

інтеграцію за напрямками вшир і вглиб. Внутрішня інтеграція вшир має на 
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Символи 

Цінності Культура праці Цілі 
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увазі створення і розростання сконцентрованих джерел - носіїв корпоративної 

культури. В першу чергу тут грає роль демонстрація стандартів готелю самими 

носіями культури і внутріфірмове навчання, яке дає можливість формування 

єдиних для всіх співробітників цінностей, адаптація нових співробітників і 

формування корпоративного духу в компанії. А інтеграція вглиб – це 

трансформація поведінки співробітників шляхом переживання почуття гордості 

за належність до готелю, причетності до його успіхів [5]. 

Сучасний готельний менеджмент виходить з того, що корпоративна 

культура служить найважливішим елементом успішності готельного бізнесу, а 

також виступає джерелом загальної стабільності і наступності в організації 

роботи персоналу. Вона необхідна будь-якому готельному підприємству з 

перших днів його існування. Корпоративна культура визначає уявлення 

персоналу про готель, а також характер взаємодії між працівниками і готельним 

підприємством (лояльність, динамізм, відповідальність і т. д.). 

Знання основ корпоративної культури допомагає новим співробітникам, 

прийнятим на роботу в готель, правильно інтерпретувати до подій, що 

відбуваються в ній і вірно розставити внутрішні пріоритети, вибудовуючи 

міжособистісні комунікації в трудовому колективі і з гостями готелю в цілому. 

В процесі управління персоналом готелю корпоративна культура виконує 

ряд важливих функцій [1]. 

1. Інтегруюча функція корпоративної культури об'єднує персонал готелю 

навколо базових корпоративних цінностей, підтримує необхідний соціально-

психологічний клімат в трудовому колективі, формує почуття гордості за 

належність до готельної спільноти і ототожнення себе з нею, а також полегшує 

вирішення кадрових проблем готельного підприємства, залучаючи нові кадри 

для роботи в сфері гостинності. 

2. Регулююча функція корпоративної культури забезпечує дотримання 

всіма працівниками готелю правил і норм поведінки (готельного етикету), 

прийнятих в готелі, в тому числі у взаємовідносинах з гостями і в трудовому 

колективі кожної чергової зміни, полегшує орієнтацію персоналу готелю в 
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процесі прийняття оперативних рішень, пов'язаних зі складними ситуаціями, 

які виникають в процесі обслуговування гостей. При цьому (при наявності 

відповідних корпоративних стандартів) знижується можливість непередбачених 

конфліктів з гостями з приводу якості наданих готельних послуг. 

3. Комунікативна функція корпоративної культури забезпечує 

встановлення конструктивних міжособистісних професійних контактів між 

менеджерською ланкою і лінійним персоналом готелю, що прискорює обмін 

інформацією та заощаджує управлінські витрати по доведенню прийнятих 

рішень топ-менеджменту до всього трудового колективу. 

4. Адаптивна функція корпоративної культури. Шляхом активного 

засвоєння загально корпоративних норм готелю сприяє успішній адаптації 

нових співробітників, прийнятих на роботу, в трудовому колективі готелю. 

5. Організаційна функція корпоративної культури. В результаті прийняття 

управлінських рішень топ-менеджменту готелю, відповідно до норм 

корпоративної культури, відбувається напрямок діяльності персоналу готелю в 

потрібне організаційне русло, що надає загальний усвідомлений сенс їх 

поведінки в вирішенні поточних і перспективних завдань готельного 

обслуговування гостей. 

6. Мотиваційна функція корпоративної культури створює необхідні 

об'єктивні стимули для цілеспрямованих дій персоналу щодо поліпшення 

якості готельного сервісу і суворого дотримання прийнятих корпоративних 

стандартів обслуговування гостей в готелі. 

7. Виховна функція корпоративної культури формує мотиваційні зразки 

поведінки персоналу готелів, спираючись на емоційно привабливі для людей 

властивості готельного сервісу, тим самим створюючи і розвиваючи внутрішній 

стрижень корпоративної культури готелю.  

8. Іміджева функція корпоративної культури створює емоційно 

забарвлений образ готельного підприємства в почуттях і відчуттях 

проживаючих тут гостей, за рахунок внутрішньої атмосфери неповторного 

готельного сервісу і пов'язаних з цим інших елементів корпоративної культури 

в якесь невловиме ціле, надає саме позитивний вплив на їх емоції і передається 

навколишнім.  
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Для формування прихильності співробітників цілям і цінностям готелю 

необхідно використовувати такі методи (табл. 1). 

Таблиця 1 – Методи формування прихильності співробітників цілям і 

цінностям готелю [3]. 

Складові прихильності 

персоналу готелю 

Методи формування 

Інтеграція 1. Брендинг. 

2. Корпоративні ЗМІ. 

3. Корпоративні стандарти. 

Залученість 1. Навчання і розвиток персоналу  

2. Корпоративні конференції , семінари  

3. Конкурси, заохочення ініціатив  

Лояльність 1. Соціальні програми, пільги і привілеї  

2. Корпоративні свята, поздоровлення  

3. Сімейні програми  

4. Спорт, культура, благодійність, екологія  

 

Головним результатом успішної роботи по формуванню та розвитку 

корпоративної культури готелю є прихильність співробітників, ототожнення 

людини з готелем, прагнення ефективно працювати в ньому і сприяти його 

успіху. Ключовими складовими прихильності персоналу є [4]: 

- інтеграція – це привласнення працівниками організаційних цілей, 

об'єднання працівників навколо цілей готельного підприємства; 

 - залученість – це бажання працівника вносити свій вклад в досягнення 

цілей організації; 

 - лояльність – емоційна прив'язаність, бажання працювати і залишатися її 

членом. 

Висновки. Корпоративна культура готельного підприємства забезпечує 

стійкий розвиток, а також конкурентоспроможність. Запропоновані методи 

підтримки корпоративної культури дозволять значно підвищити якість 

готельних послуг, а також підвищити конкурентоспроможність та імідж 

готелю.  

Таким чином, можна зробити висновок, що корпоративна культура 

дозволяє відрізнити одне готельне підприємство від іншого, створює атмосферу 

ідентичності для членів трудового колективу, генерує прихильність цілям 
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індустрії гостинності, зміцнює соціальну стабільність в трудовому колективі, 

служить контролюючим механізмом готельного менеджменту, який направляє і 

формує виробничі відносини і клієнтоорієнтовану поведінку працівників 

готелю при вирішенні операційних завдань технологічного процесу готельного 

обслуговування гостей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯСА ПТИЦІ МЕХАНІЧНОГО ОБВАЛЮВАННЯ,  

ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОВБАСНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

Сьогодні ринок вимагає покращення якості продукції та розширення 

асортименту. В статті проведено аналіз досліджень технологій виготовлення 

варених ковбасних виробів з додаванням м’яса птиці механічної обвалки. 

Ключові слова: птиця, м'ясо птиці механічної обвалки, варені ковбаси, сосиски 

і сардельки. 

В економічних умовах сьогодення проблема забезпечення виробників 

м’ясопродуктів України тваринною сировиною набуває особливої актуальності. 

Це обумовлено, перш за все, різким зменшенням поголів’я великої рогатої 

худоби та свиней, нестабільністю їх вагової кондиції, а також недоліками якості 

м’ясної сировини, які ускладнюють його промислову переробку.  

М'ясо сільськогосподарської птиці відрізняється високою поживною 

цінністю, відмінними дієтичними та смаковими якостями. Вміст незамінних 

амінокислот у м’ясі птиці, значно більше, ніж у м’ясі інших тварин. 

При переробці м’яса птиці отримують різноманітні напівфабрикати, 

ковбаси, сосиски, копчене м'ясо, паштети, кулінарні вироби, консерви. 

Переробка м’яса птиці забезпечує підвищення економічної ефективності 

птахівництва. 

М'ясо птиці використовується і для виготовлення сосисок і сардельок. Сам 

фарш готується за допомогою куттера - спеціальної машини для подрібнення 

м'яса і змішування його з іншими компонентами. Залежно від моделі куттера, 

цей етап виробництва займає 8-12 хвилин. Сосиски в більшості випадків 

відрізняються більш ніжною консистенцією, так як м'ясо, яке використовується 

для них, подрібнюється більш ретельно, ніж в сардельках [1]. 
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Для того щоб знизити температуру фаршу, використовується лід, що 

виробляється на льодогенераторі. Кількість необхідного льоду залежить від 

типу обладнання, тривалості подрібнення, початкової температури сировини і 

ряду інших умов. На наступному етапі виробництва в фарш додають шпик 

(свиняче сало), який попередньо нарізають на шпигорізці. Якщо таке 

передбачено за рецептурою, то в фарш також додають різні варені крупи, 

шматочки сиру та ін. 

Після того як фарш буде повністю готовий, їм наповнюють ковбасні 

оболонки, які можуть бути як натуральними, так і синтетичними (з поліаміду). 

Синтетичні оболонки використовуються для сосисок, а для сардельок 

застосовується, як правило, натуральна оболонка з тонких і довгих свинячих 

або яловичих кишок. Для цього використовуються як автоматичні сосисочні 

лінії для наповнення, порціонування, перекручення і навішування на вішала, 

так і вакуумні шприци. При виробництві сардельок на цьому етапі, крім 

наповнення їх також перев'язують нитками на спеціальному обладнанні або 

вручну. 

Сосиски і сардельки проходять термічну обробку в камерах безперервної 

дії з автоматичним контролем і регулюванням температури і вологості. 

Обробка проходить в три етапи: спочатку м'ясні вироби підсушують, потім 

обсмажуються і обварюються. Після цього їх охолоджують під душем з 

холодною водою або в камері інтенсивного охолодження (останній варіант 

більш поширений), упаковують під вакуумом в поліетиленові пакети, 

приклеюють етикетки і укладають в коробки з гофрокартону. Вся продукція 

маркується за ґатунком. У сосисок є два ґатунки - вищий і перший, а у 

сардельок - вищий, перший, другий і третій. Крім того, на етикетці повинні 

бути вказані відомості про продукт, його склад і про виробника [1]. 

Готові м'ясні вироби зберігаються на складах в холодильних камерах при 

вологості повітря 75-80% і температурі 2-8 ºС.  

Збереження і раціональне використання м’яса птиці у харчових 

технологіях за рахунок запровадження методів повної промислової переробки з 
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метою одержання великого асортименту продукції різноманітного призначення 

є актуальним завданням. Одним із видів м’ясної сировини, що 

використовується для виготовлення варених ковбас, сосисок та сардельок є 

м'ясо птиці механічного обвалювання. 

Мета статті - дослідження м’яса птиці механічного обвалювання для 

виготовлення сосисок і сардельок. 

М'ясо птиці механічного обвалювання – це тонкоподрібнена м’ясна маса з 

нормованим вмістом та розміром кісткових включень, яка отримана в процесі 

механічного відокремлення залишків м’язових тканин від кісток з патраних і 

обвалених вручну тушок птиці та/або їх частин, в результаті чого втрачається 

або модифікується структура м’язового волокна [2]. 

Якість м’яса птиці механічного обвалювання характеризується кількома 

показниками: дисперсністю (ступенем руйнування) м’язової тканини, її 

хімічним складом (вмістом білка, жиру, вологи), а також мікробіологічною та 

санітарно-гігієнічною безпекою кінцевого продукту [3]. 

Питанням вивчення способів отримання м’яса механічної обвалювання 

займається вже не один рік. Стандартним методом вважається метод сепарації.  

З появою м’яса птиці механічної обвалювання особливу увагу приділяли 

проблемі можливого вмісту в ньому кісткових включень. Вважається, що 

кісткові фрагменти м’яса механічної обвалювання не становлять небезпеки для 

споживача. Кісткове борошно, наприклад, застосовується в Канаді в їжу людей, 

в тому числі і немовлят, протягом декількох років. Додавання кісткового 

борошна позитивно позначається на розвитку зубів і є хорошою профілактикою 

карієсу [4]. 

Сучасна технологія переробки птиці, що прийнята в Україні, цілком 

відповідає технологіям провідних зарубіжних країн. Якість виготовлення м’яса 

птиці механічного обвалювання однаково залежить як від якості сировини, що 

направляється на обвалювання, так і від типу та стану обладнання, що 

використовується при цьому. Варто уважно контролювати строк придатності 

сировини, аби виключити випадки використання сировини із закінченим 
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строком придатності. Також не можна використовувати розморожену сировину 

для механічного обвалювання. Розморожена сировини, що додатково 

нагрівається в процесі переробки, може стати для кінцевого продукту джерелом 

небажаних змін, прогірклості, і бактеріального забруднення. 

Кількість кісткового залишку, що попадає в м'ясо птиці механічного 

обвалювання, та його розміри залежать від конструкції технологічного 

обладнання, його технічного стану та дотримання виробниками нормативного 

виходу. Який в свою чергу залежить від вмісту м’язової тканини в початковій 

сировині. 

Завдяки стійкому збільшенню поголів’я птиці, особливо курчат-бройлерів, 

в останні роки в нашій країні відзначається швидке зростання виробів з м’яса 

птиці. На сьогоднішній день м'ясо птиці, субпродукти, м’ясо птиці ручної та 

механічної обвалювання використовується для виготовлення м’ясних продуктів 

різноманітного асортименту [5]. 

Майже в усіх ковбасних виробах «економ класу» використовують м'ясо 

птиці механічного обвалювання. Основним регламентуючим моментом є вміст 

кісткових часток, який визначають хімічним методом. З точки зору виробників 

виробництво м’яса механічного обвалювання обіцяє великі прибутки, так як 

дозволяє організувати безвідходне виробництво і тим самим помітно збільшити 

рентабельність [5]. 

Використання м’яса птиці механічного обвалювання, при виробництві 

ковбасних виробів, отримало широке поширення завдяки змінам, що відбулися 

в структурі виробництва м’яса. Згідно ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, 

сосиски, сардельки, хліби м’ясні. Загальні технічні умови» [6] дозволяється 

використовувати в складі сировини до 20% м’яса механічного обвалювання, 

для напів копчених ковбас, згідно  ДСТУ 4435:2005 «Ковбаси напів копчені. 

Загальні технічні умови» дозволено додавати також до 20% [7]. 

М'ясо птиці механічного обвалювання є дешевою сировиною, в порівнянні 

з кусковим м’ясом. Тому інколи недобросовісними виробниками 

використовується у значно більшій кількості ніж передбачено Стандартом, 

таким чином збільшуючи надприбутки. 



121 

Відповідно до схеми технологічного процесу глибокої переробки м’яса 

птиці, що прийнята в усьому світі, найбільш цінні частини тушки (грудка, 

окіст) використовують безпосередньо при виробництві напівфабрикатів, 

копченостей та ковбас, субпродукти та жир – при виробництві паштетів, 

ліверних ковбас, тельців, а частинки тушки з великим вмістом кісток 

направляються на механічне обвалювання для повного вилучення їстівних 

тканин. Така механічно обвалена м’ясна сировини представляє собою 

пастоподібну м’ясну масу з наявністю кісткових включень, що є технічно 

неминучим при механічному відокремленні м’язової тканини від кісток. 

Вміст кісткових включень у м’ясі та їх розмір регламентуються діючою 

нормативною документацією: ГСТУ 46.070-2003 «М'ясо птиці механічного 

обвалювання. Загальні технічні умови» [8]. 

При використанні недосконалого обладнання або не відрегульованого 

обладнання та в незадовільному технічному стані, можуть бути перевищені 

норми виходу кісткових включень. А головний недолік такого м’яса становлять 

розміри кісток та їх форма. Означеним стандартом регламентуються розміри 

кісток 0,5 мм (норма), якщо розмір перевищує норму таке м'ясо не дозволяється 

використовувати. Також не дозволяється використовувати м'ясо птиці 

механічного обвалювання, якщо кістки мають гостру форму, що є небезпечним 

для здоров’я людини. Тому використання м’яса птиці механічного обвалювання 

у м’ясних продуктах вищого ґатунку, дитячого та дієтичного харчування 

заборонено, в ковбасних виробах першого ґатунку його масова частка не 

повинна перевищувати 10%, для другого – 20%. Визначення вмісту м’яса птиці 

механічного обвалювання в ковбасних виробах можливо здійснювати лише за 

допомогою визначення масової частки кісткових включень в них. Через 

відсутність доступних та достовірних методів контролю, до добросовісні 

виробники негласно замінюють у рецептурі обвалене вручну та знежиловане 

м'ясо на м'ясо птиці механічного обвалювання або м'ясо механічного до 

обвалювання. 
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На підставі аналізу доступної інформації обґрунтовано доцільність 

використання в технології виготовлення ковбасних виробів м’яса птиці 

механічного обвалювання. Головне щоб м'ясо механічного обвалювання 

відповідало діючи стандартам. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ БАЗ ВІДПОЧИНКУ ЯК ВИДУ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

Дана стаття містить дослідження сутності та характерних ознак баз 

відпочинку у відповідності із діючою нормативно-правовою базою. Визначено 

динаміку та головні проблеми розвитку баз відпочинку як колективного засобу 

розміщення. Досліджено особливості створення бази відпочинку як особливого 

виду бізнесу індустрії гостинності. 

Ключові слова: база відпочинку, будинок відпочинку, індустрія гостинності, 

колективний заклад розміщення. 

Протягом останніх років форми ведення готельного господарства зазнали 

суттєвих змін, що першочергово пов’язано із змінами в купівельних запитах 

туристів щодо отримання послуг розміщення. Сектор готельної індустрії на 

сьогодні – найбільш затребуваний та динамічний сектор економіки України, 

здатний приносити реальний прибуток. Принципи та філософія діяльності 

підприємств готельного бізнесу залишаються незмінними протягом тривалого 

періоду часу, але, беручи до уваги сьогоднішні тенденції розвитку галузі, 

інновації та комфорт в готельному бізнесі, відіграють чи не головну роль у 

висококонкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. 

Метою написання даного дослідження є визначення сутності, 

особливостей та перспектив розвитку баз відпочинку на території Вінницького 

регіону. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням розвитку 

готельного бізнесу на рівні країни та її регіонів присвячені праці багатьох 

науковців і практиків. Серед них: О. Азарян С. Байлик, Н. Бунтова,                              

Я. Остапенко, О. Погоріляк, П. Подлепіна, В. Семенов, І. Чорна та ін. Проте ряд 

питань щодо перспектив розвитку інфраструктури готельного бізнесу на 



124 

регіональному рівні залишаються не опрацьованими повною мірою та 

потребують подальших досліджень на основі всебічного аналізу підприємств 

гостинності в контексту сучасних форм підприємницької діяльності. 

Сектор готельної індустрії на сьогодні – найбільш затребуваний та 

динамічний сектор економіки України, здатний приносити реальний прибуток. 

Беручи до уваги сьогоднішні тенденції розвитку галузі, інновації та комфорт в 

готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній 

боротьбі закладів розміщення за кожного клієнта. Важливою запорукою 

розвитку цієї індустрії гостинності є поступове збільшення кількості іноземних 

туристів, які отримали послуги суб’єктів туристичної діяльності.  

У 2019 році міжнародні прибуття туристів у світі зросли на 4% та досягли 

1,5 млрд осіб. Згідно з розрахунками Державного агентства розвитку туризму 

(ДАРТ), 2019 року Україну відвідали 13,6 млн туристів. За даними Всесвітньої 

туристичної організації, іноземні громадяни витратили в Україні $1,4 млрд, що 

становить 8,8% ВВП країни. 2020 рік став викликом для всієї світової 

економіки, адже пандемія COVID-19 з самого початку вдарила по сфері послуг 

(зокрема, подорожей) чи не найбільше з усіх секторів. Глобальний туризм 

зазнав найбільших втрат за 2020 рік із падінням міжнародних прибуттів на 74 % 

та доходів від туризму на 1,3 трлн доларів США відповідно до останніх даних 

Всесвітньої туристичної організації. Таке значне скорочення відбулось через 

безпрецедентне падіння попиту та встановлені по всьому світу обмеження на 

поїздки. Збереження попиту на подорожі з дотриманням протоколів безпеки 

стало головною метою діяльності туристичних організацій, управлінь та 

бізнесів в усьому світі [1].  

На рисунку 1 наведено динаміка туристичних потоків у Вінницькій області 

за видами туризму [7]. 

В липні 2019 року у Вінниці вперше проведено дослідження туристичної 

привабливості міста. Вагомий показник туристичної привабливості Вінниця 

отримала завдяки високим оцінкам атрибутів міста його відвідувачами, серед 

яких задоволення музеями та галереями, рівень обслуговування у локальних 
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ресторанах та кафе, чистота та безпечність перебування у місті, 

доброзичливість та ввічливість містян. Відповідно до представлених даних 

можна підтвердити те, що туристична галузь міста Вінниці почала активно 

розвиватися.  

 

Рисунок 1 – Динаміка туристичних потоків Вінниччини за 2000 – 2019 рр. 

 

Збільшення туристичних потоків, серед них відвідувачів музеїв, закладів, 

заходів та інших локацій міста свідчить про покращення рівня розвитку сфери 

гостинності міста. Підтвердженням цього є також ріст кількості ночівель у 

готелях та хостелах Вінниці, збільшення чисельності закладів тимчасового 

розміщення та загальне підвищення обсягів надходжень туристичного збору до 

бюджету міста [1]. 

На території громади у 2020 році налічувалося 47 закладів розміщення, в 

тому числі 42 готелі та 5 хостелів. Слід зазначити, що завантаження готелів у у 

регіоні є сезонним та характеризується нерівномірністю за днями тижня – на 

вихідних воно знижується, зростаючи в будні за рахунок тих осіб, яких 

перебувають у відрядженні. 

В таблиці 1 наведена загальна кількість колективних засобів розміщення у 

Вінницькій області в динаміці за 2011 – 2019 рр. 
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Таблиця 1 – Динаміка колективних засобів розміщення за 2011 – 2019 рр. 

Показник  Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість 

колективних 

засобів 

розміщування, 

од 

77 90 100 98 99 80 85 22 21 

Кількість місць, 

од 

7609 7567 7649 7276 7440 6653 6217 1895 1869 

Кількість осіб, 

що перебували у 

колективних 

засобах 

розміщування, 

чол. 

114700 146359 134551 140261 130136 138687 161649 78426 83902 

 

Відповідно до стандарту ДСТУ 4527:2006 колективний засіб розміщення – 

це засіб  розміщення, в якому надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому 

приміщенні, де кількість місць повинна перевищувати певний мінімум для груп 

осіб, більших ніж одна сім'я, а всі місця підлягають єдиному керівництву та 

оплаті відповідно до встановлених цін [6]. 

Колективні засоби розміщення у Вінницькому регіоні та і в Україні в 

цілому за останні 3–10 років певною мірою змінювали позиції свого розвитку, 

що знайшло відображення в зменшенні кількості санаторіїв і  пансіонатів із 

лікуванням, що спричинене їх використанням лише як засобу розміщення, а не 

з метою лікувальних цілей. Щодо зростання номерного фонду, то слід 

зазначити, що зростання загальної кількості спричинене збільшенням кількості 

міні-готелів, апартаментів, гостьових будинків та будинків відпочинку. Тобто 

слід відзначити про поступове збільшення кількості бюджетних засобів 

розміщення. Їх послугами користуються динамічні невибагливі туристи, 

переважно молодого віку, або ті, хто подорожує із діловою метою, оскільки 

кількість гуртожитків, в яких вони раніше зупинялися, поступово зменшується. 

Щодо динаміки розвитку баз відпочинку у Вінницькій області, то згідно 

офіційних даних статистики (рис. 2) встановлено, що їх кількість суттєво 

зменшилась і станом на кінець 2017 року офіційно зареєстрована 1 база 

відпочинку із загальною кількістю місць 0,3 тис. місць. 
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Рисунок 2 – Динаміка розвитку баз відпочинку у Вінницькій області за 1995 – 

2017 рр. 

 

У вітчизняному стандарті визначено базу відпочинку як аналогічний 

готель – засіб розміщення з мінімальними зручностями, зазвичай, сезонного 

функціонування, розташований у рекреаційній зоні, який забезпечує умови для 

відпочинку. У Російській Федерації відповідно до Національного стандарту 

«Готелі та інші засоби розміщення» визначено бази відпочинку (туристичні 

бази) як підприємства, які надають послугу розміщення, а також можливість і 

відповідне обладнання для занять спортом і оздоровлення, можуть включати 

ресторани та магазини [5]. 

У положенні про державну атестацію санаторно-курортних та оздоровчих 

підприємств Республіки Білорусь базу відпочинку відносять до оздоровчих 

підприємств індустрії гостинності [8]. 

Таким чином, головною характерною ознакою відкриття бази відпочинку є 

наявність рекреаційної зони, проте організувати такий вид бізнесу, як базу 

відпочинку можна у будь-якій місцевості і будь-яких кліматичних умовах. Але 

деякі нюанси (особливо це стосується географічного положення) все ж є. З 

кожним роком наші, вітчизняні бази відпочинку, санаторії та турбази, стають 

дедалі популярнішими, адже відпочити в рідній країні не тільки економічно 

вигідніше, але й приємніше [4].  



128 

Відкриття своєї бази відпочинку є відмінним варіантом бізнесу. Для 

початку потрібно скласти хороший бізнес-план і зареєструватися як юридична 

особа, що все було в рамках закону. Крім усього іншого, потрібно також 

отримати землевідведення та погодити проект будівель. 

Традиційно виділяється кілька прийомів забудови баз відпочинку:  

- інтегрований;  

- компактний;  

- лінійний;  

- розосереджений.  

Інтегрований прийом характеризується розташуванням житлових і 

громадських приміщень комплексу в одному архітектурному об’ємі.  

Компактний прийом характеризує розташування житлових і громадських 

приміщень в окремих компактно розташованих будівлях.   

Лінійний прийом характеризує фронтальна композиція кількох житлових 

корпусів з відокремленим розміщенням блоків громадського харчування та 

обслуговування. Об’ємно-просторове рішення комплексу характеризує лінійна 

структура забудови.  

Розосереджений прийом формування баз відпочинку характеризує 

відособлене розміщення окремих готелів, об’єднаних загальною системою 

господарсько-побутового та культурно-масового обслуговування [2].   

Планувальна організація баз відпочинку насамперед визначається впливає 

природним ландшафтом із збереженням його естетичної і рекреаційної 

цінності. Бази відпочинку також розрізняються за наближеністю до водойми: 

річки, озера, моря. Разом з тим, для формування прибережних комплексів 

характерні свої особливості розвитку, що характеризуються планувальною 

організацією, місткістю, сезонністю експлуатації, функціями, функціональним 

зонування території . 

Таке розташування дозволяє надати відпочиваючий набагато більший 

спектр послуг. Наприклад, полювання, риболовля, збір ягід і грибів. Розмір 

території може бути дуже різним. Однак повноцінну базу відпочинку 
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рекомендується зводити на площі не менше 5 гектарів. На цій території можна 

розмістити основний корпус з баром, кафе, дитячої кімнатою і більярдом. 

Великою популярністю користуються окремі будиночки, проживати в яких 

можуть відразу 2-4 сім’ї.  

Про альтанки, господарські будівлі та дитячий майданчик забувати, також 

не варто. Це допоможе забезпечити повноцінний відпочинок і дорослим, і 

дітям. Якщо поблизу є який-небудь водойма, то його обов’язково треба 

упорядкувати: встановити буйки, вичистити дно, регулярно знімати проби 

води. Одним словом, постаратися забезпечити безпеку відпочиваючих. При 

виборі місця розташування бази варто також враховувати доступ до 

електроенергії, каналізації та системи водопостачання. 

Крім основних видів послуг, можна запропонувати і ексклюзивні. 

Наприклад, катання на конях або мінеральне джерело. Можна навіть створити 

базу відпочинку спеціального призначення: для бізнесменів, для спортивного, 

сімейного або молодіжного відпочинку. Персонал в кожному випадку 

підбирається індивідуально, виходячи з переваг самого власника бази 

відпочинку. Але звичайно для високоякісного обслуговування відпочиваючих 

можуть знадобитися кухарі, офіціанти, адміністратор, аніматори, електрик, 

прибиральниці.  

Також можуть бути призначені і додаткові співробітники: працівник тиру, 

адміністратор банного комплексу або інструктор з плавання. Це залежить від 

різних послуг, що надаються.  

Складаючи фінансову частину бізнес-плану бази відпочинку, потрібно 

враховувати кожну деталь. Наприклад, побудувати нову базу відпочинку або 

купити покинутий і нікому не потрібний піонерський табір або ж санаторій, 

проте проведення реконструкції також обійдеться в пристойну суму. 

Рентабельність цього виду бізнесу може коливається в межах від 20 до 50%. 

Все залежить від обраної стратегії розвитку та від ретельності опрацювання 

бізнес-плану.  

Висновки. Таким чином, суттєву конкуренцію підприємствам готельного 
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господарства, у т. ч. великим готелям, створюють фізичні особи – суб’єкти 

підприємницької діяльності, які переважно утримують невеличкі готелі та є 

власниками приватних будинків і квартир [3]. 

Жорстку конкурентну боротьбу на ринку послуг індустрії гостинності 

витримають ті регіони, які зможуть запропонувати туристам різноманітний 

спектр послуг гостинності з високоякісним сервісним обслуговуванням. В 

цілому для покращення соціально-економічного стану Вінницької області слід 

впровадити наступні заходи: 

 розширення асортименту послуг індустрії гостинності з урахуванням їх 

якості; 

 збільшення різноманітності засобів розміщення, в тому баз відпочинку 

та гостьових будинків; 

 вдосконалення транспортної інфраструктури регіону; 

 розвиток послуг і систем  зв’язку; 

 стимулювання розвитку туристичної діяльності. 
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Україна посідає провідне місце на світовому ринку з продажу соняшникової 

олії. Одним з актуальних напрямків інтенсифікації олієвидобувного 

виробництва є обґрунтування і вибір нових типів розчинників. У зв’язку з цим 

значна увага в наукових дослідженнях приділяється підготовці матеріалу до 

екстракції, процесу вилучення олії та методам інтенсифікації процесу. 
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Олійна галузь займає важливе місце в економіці будь-якої держави і 

забезпеченні населення продуктами харчування першої необхідності.  

На світовому ринку соняшникової олії наприкінці 2018 року ціни суттєво 
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знизилися та досягли мінімальних рівнів за останні дванадцять років. Усьому 

причиною виступили рекордні врожаї в країнах Чорноморського регіону, 

насамперед в Україні. Україна займає лідируючі позиції на світовому ринку 

соняшникової олії – 32.1% у світовому виробництві та 56.1% у світовому 

експорті [1]. 

Метою статті є розкриття технології виробництва екстракційної олії. 

Соняшник – одна з найважливіших і найбільш поширених 

сільськогосподарських культур в Україні. Назва «соняшник» говорить сама за 

себе. Великі суцвіття соняшника, облямовані яскравими променистими 

пелюстками, і справді нагадують сонце. До того ж, соняшник 

володієунікальною здатністю повертати свою квітку за сонцем. Він любить 

родючий ґрунт, світлолюбний і погано переносить заморозки. Чим більше 

сонячних і теплих днів, тим більше олії в насінні. Тому найбільш поширено 

культивування соняшнику у південних регіонах нашої країни.  

Соняшник – дуже «жадібна» культура. За один сезон він витягує з ґрунту 

всі соки. Як правило, на те ж поле квітку сіють тільки через 7-8 років. У цілому 

під соняшник в Україні використовується понад 4 тис. гектарів землі. Але у 

зв’язку з довгим періодом сівозміни, теплолюбивістю, ця цифра сильно 

коливається. Відповідно, і кількість сировини для виробництва соняшникової 

олії рік від року змінюється, що і є головним чинником, який впливає на ціну 

готової продукції [2]. 

Якість соняшникової олії залежить від якості насіння соняшнику, що 

надходить на переробку, термінів та умов зберігання насіння перед віджимом. 

Основними якісними характеристиками для соняшникового насіння є олійність, 

вологість, термін дозрівання. Олійність залежить від сорту соняшнику і від 

того, наскільки тепле і сонячне літо видалося. Чим вище олійність 

соняшникового насіння, тим більший вихід олії. Оптимальний відсоток 

вологості соняшникового насіння, що надходить на переробку, – 6%. Занадто 

вологе насіння зберігати складніше. Термін дозрівання в наших кліматичних 

умовах – дуже важливий фактор, що побічно впливає на ціну соняшникової 
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олії. Пік виробництва і пропозиції готового рослинного продукту – жовтень – 

грудень. А пік попиту – кінець літа – початок осені. Відповідно, чим раніше 

отримано соняшникове насіння на переробку, тим швидше готовий продукт 

надійде споживачеві.  

Крім того, насіння, що надходить на переробку, повинно бути добре 

очищеним, вміст сміття не повинен перевищувати 1%, а битого зерна – 3%. 

Перед переробкою проводиться додаткове очищення, сушіння, руйнування 

шкірки насіння і відділення її від ядра. Потім насіння подрібнюють – виходить 

мезга. 

Рослинну олію з мезги насіння соняшнику отримують 2-ма методами – 

віджимом або екстрагуванням. Віджим – більш екологічний спосіб. Хоча вихід 

олії, звичайно, менший. Як правило, перед віджимом мезгу прогрівають при 

100-110°С в жаровнях, водночас перемішуючи і зволожуючи. Потім 

просмажену мезгу віджимають в шнекових пресах. Повнота віджиму олії 

залежить від тиску, її в’язкості і щільності, товщини шару мезги, тривалості 

віджимання та інших чинників.  

Особливий смак олії після гарячого віджиму нагадує підсмажене насіння 

соняшнику. Олії, отримані гарячим пресуванням, інтенсивніше забарвлені й 

ароматизовані завдяки продуктам розпаду, що утворюються під час нагрівання. 

Рослинну олію холодного віджиму отримують з мезги без прогріву.  

Перевага такої олії – збереження у ній корисних речовин: антиоксидантів, 

вітамінів, лецитину. Негативний момент – такий продукт не може довго 

зберігатися, швидко каламутніє та гіркне. Макуху, що залишається після 

віджимання олії, можна піддати екстрагуванню або використовувати у 

тваринництві. Соняшникова олія, отримана методом віджимання, називають 

«сирою», оскільки її тільки відстоюють і фільтрують. Така олія має високі 

смакові і поживні властивості [3]. 

Виробництво соняшникової олії методом екстрагування передбачає 

використання органічних розчинників (найчастіше екстракційних бензинів) і 

проводиться в спеціальних апаратах – екстракторах. У ході екстрагування 
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виходить місцелла – розчин олії в розчиннику і знежирений твердий залишок – 

шрот. З місцелли і шроту розчинник відганяється в дистилятори і шнекові 

випарники. Готову олію відстоюють, фільтрують і відправляють на подальшу 

переробку.  

Екстракційний метод вилучення олії більш економічний, оскільки дозволяє 

максимально витягти жир із сировини – до 99%. 

Пресовим способом неможливо домогтися повного знежирення матеріалу, 

тому що на поверхні макухи завжди залишаються найтонші шари олії, 

утримувані більшими поверхневими силами [4]. 

Сили, що втримують олію в поверхневих шарах, у багато разів 

перевищують тиск, що розвивають сучасними пресами. Єдиним способом, що 

дозволяє забезпечити практично повне вилученя олії, є екстракційний спосіб, 

при якому сили, що переводять олію в розчин, перевершують сили, що 

втримують олію в екстрагованому матеріалі [5]. 

Екстракційний спосіб виробництва рослинних олій є основним у 

олійножировій промисловості та його функціонування визначає ефективність 

роботи галузі. Отримання олій цим способом є найбільш економічним, оскільки 

він забезпечує максимальне знежирення олійної сировини, дозволяє 

одержувати високу якість олії і знежиреного залишку – шроту.  

Основна перевага екстракційного способу отримання рослинних олій в 

порівнянні з пресовим  полягає в значному збільшенні виходу олії особливо 

при переробці низькоолійного насіння. 
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культури в умовах господарювання вітчизняних підприємств індустрії 

гостинності. Визначено поняття корпоративної культури, основні джерела, 

складові й етапи формування. Представлено систему корпоративних 

цінностей, а також досліджено їхній вплив на функціонування підприємства. 

У статті розглядаються методи підтримки і покращення корпоративної 

культури і іміджу. Також надано рекомендації з удосконалення корпоративної 
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Корпоративна культура являє собою не тільки домінуючий фактор 

ідентичності підприємства, а й інструмент управління поведінкою персоналу, 

який може бути причиною підвищення або зниження ефективності діяльності 

підприємства. Корпоративна культура є потужним стратегічним інструментом 

досягнення довгострокових цілей та одним з конкурентних переваг 

підприємств готельно-ресторанного господарства. 

https://mppnik.ru/publ/1053-metod-ekstrakcii-pri-poluchenii-rastitelnogo-masla.html
https://uk.wikipedia.org/wiki
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Головна мета діяльності підприємств готельного господарства полягає в 

тому, щоб надавати бездоганне обслуговування, перевершуючи очікування 

споживачів; бути визнаним лідером серед конкурентів у своєму сегменті на 

своєму ринку. Тому так багато уваги приділяється корпоративному іміджу – 

образу готелю в уяві клієнтів.  

Корпоративний імідж безпосередньо прискорює і збільшує обсяги 

продажу, впливає на конкурентоспроможність, сприяє досягненню стратегічних 

цілей готельного підприємств, орієнтованих на перспективу. Менеджери 

підприємств індустрії гостинності визначають завдання організації 

управлінського процесу за новими правилами. 

З огляду на це, можна зробити висновок, що концепція корпоративної 

культури як управлінського ресурсу в індустрії гостинності ще не набула 

завершеної наукової теорії. 

Дослідженню процесів формування корпоративної культури в організації 

присвячено праці М. Армстронга, Ф. Харріса, Ч. Хенді, Е. Шейна, Г. Хофстеде, 

Дж. Моргана, К. Шольца, К. Голда та інші. Процес становлення корпоративної 

культури в індустрії гостинності досліджують Є.В. Агамірова,                                      

Л. Є. Басовський, Н. І. Кабушкін, А.А. Коршунов, Г. А.Папірян та інші. 

Метою статті є визначення, дослідження та аналіз впливу корпоративної 

культури та іміджу готелю щодо забезпечення його конкурентоспроможності. 

Саме у працях цих дослідників знаходимо авторську інтерпретацію 

корпоративної культури у сфері гостинності. Так Т.А. Лапіна, О.В. Марковська, 

зазначають, що належним чином сформульована та побудована організаційна 

культура підприємства гостинності – це потужний стратегічний інструмент, 

який дозволяє координувати всі структурні підрозділи і членів окремих груп 

для досягнення цілей у рамках місії.  

Також надає можливість забезпечити раціональну та безконфліктну 

структуру колективу, створити зручні, гідні умови праці, виявити здібних 

співробітників, мотивувати на надавати можливості для кар’єрного зростання, 

ефективного розподілу функцій та відповідальності, тобто побудувати систему 

внутрішньо-організаційних відносин, що гармонійно об’єднують людей для 

досягнення цілей підприємств індустрії гостинності. 
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Інший дослідник цієї проблематики А. Я. Кибанов розглядає корпоративну 

культуру через призму організаційної і фірмової культури, як набір важливих 

положень, які застосовуються членами організації і одержують вираження в 

заявлених організацією цінностях і нормах, що дають людям орієнтири їх 

поведінки і дій. 

На думку дослідниці І. М. Ломачинської, корпоративна культура визначає 

поведінку персоналу готелю, його взаємини з клієнтами, керівництвом, 

посередниками, постачальниками, що завдяки цьому знають, як діяти і на що 

чекати від службовця. Тобто, корпоративна культура дає працівникам почуття 

мети, формує відданість своїй організації, відповідальність за все, що 

відбувається, усвідомлення важливості комунікацій, створює основу для 

стабільності, контролю та єдиного цілого.  

Більш розлогу наукову позицію має Н. В. Солнцева, яка зазначає, що 

організаційна культура дозволяє прогнозувати реакцію, певну поведінку 

організації та її членів в умовах можливих змін у внутрішньому та зовнішньому 

середовищу, що дозволить уникнути можливих загроз, не втратити імідж та 

авторитет у нестабільних або кризових ситуаціях. 

С.В. Маловичко вважає, що визначення «корпоративна культура» можна 

об`єднати в три групи: як сукупність правил і норм поведінки, як сукупність 

унікальних особливостей підприємства, які формують у членів колективу 

унікальну загальну для них психологію, та як сукупність унікальних 

особливостей у конкретному підприємстві, тобто специфічну «конституцію». 

Дана наукова інформація є підґрунтям для подальшого дослідження 

корпоративної культури в індустрії гостинності, її природи, змісту та 

особливостей функціонування.  

Визнаючи важливість внеску вчених у розробку досліджуваної 

проблематики, не можна не визнати необхідність комплексного 

переосмислення поняття, сутності та тенденцій розвитку корпоративної 

культури як управлінського ресурсу в індустрії гостинності в нових соціально-

економічних умовах. 
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Особливості впливу корпоративної культури на поведінку персоналу в 

готельно-ресторанному господарстві є стратегічним чинником, оскільки 

успішність підприємства залежить саме від поведінки співробітника. Тому що 

саме культура поведінки персоналу в індустрії гостинності є тією складовою, 

яка визначає ефективність і, отже, подальші економічні вигоди організації. 

Американські дослідники в галузі економіки виробництва Т. Діл і 

А. Кеннеді в якості показника ефективності використовували продуктивність 

праці. Ними були виявлені ключові складові корпоративної культури, які 

безпосередньо впливають на продуктивність: 

 сильна, об’єднуюча корпоративна філософія і місія; 

 лідер, який довіряє іншим і в якого вірять; 

 відкриті канали комунікацій і доступ до вищого керівництва; 

 особливу увагу до людей і продуктивності; 

 особливу увагу до клієнтів і сервісу; 

 наявність підтримуваних усіма церемоній, ритуалів, звичаїв; 

 загальний емоційний підйом, що стосується роботи й майбутнього; 

 почуття задоволення, пов’язане з виконавчою майстерністю, вкладеними 

у загальну справу. 

Функціонування підприємства готельного господарства неможливо без 

оволодіння теорією і практикою міжособистісної комунікації всього 

обслуговуючого персоналу. Важливим завданням керівництва готелю є 

формування відповідної корпоративної культури [1].  

Корпоративна культура – це загальний стиль підприємства, розуміння його 

цінностей всіма працівниками. Корпоративна культура виражається у тому, як 

працівники ставляться один до одного та до виконання своїх обов’язків. 

Кожному підприємству властива культура, загальними принципами якої є: 

об’єднання колективу навколо загальних цінностей, спільних завдань під час 

вирішення проблем і надання бездоганного сервісу та створення власного 

стилю у спілкуванні зі споживачами. 

Як визначає Б. Я. Полотай, корпоративна культура свого роду є 

«ізюминкою» індустрії гостинності. Корпоративна культура також є певною 

системою організації, підкреслюючи індивідуальність і неповторність індустрії 

гостинності. 
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Важливе місце в індустрії займає готельний бізнес, широкий та 

різноманітний характер якого охоплює й елементи пов’язаних із ним секторів 

індустрії, наприклад харчування, відпочинок, розваги та інше. Відповідно, 

готельний бізнес демонструє більш широку та різноманітну організаційну 

структуру, ніж інші сектори індустрії. 

Конкурентоспроможність готелю можна визначити за формулою, 

запропонованою О.Н. Косвінцевою, а саме: конкурентоспроможність готелю = 

конкурентоспроможність готельних послуг + імідж (бренд) + сегментування, де 

конкурентоспроможність готельних послуг= якість + ціна+ обслуговування. 

Зацікавленість готелів у комерційному успіху підкреслює необхідність 

посилення конкурентоспроможності послуг, які надаються ними, що вимагає 

покращення роботи всіх служб і підрозділів у готелі.  

Конкурентоспроможність готелю залежить від багатьох факторів, які 

можна вважати компонентами (складовими) конкурентоспроможності готелю. 

Конкурентоспроможність готельного менеджменту передбачає низку 

систематичних заходів щодо покращення послуг, постійного пошуку нових 

видів реклами, нових груп потенційних клієнтів, покращення сервісу, 

формування корпоративної культури та позитивного іміджу. Прибуток і успіх у 

готелі безпосередньо пов’язані з його іміджем.  

Серед важливих завдань щодо створення корпоративного іміджу готелю 

можна виділити такі:  

1) формування корпоративної культури (визначення і просування у 

внутрішньому середовищі основних організаційних цінностей, ефективна 

система внутрішньо організаційних комунікацій);  

2) створення і підтримка сприятливого морально-психологічного клімату 

(робочих взаємостосунків в колективі) [1].  

За правильного підходу ці завдання стають внутрішніми джерелами 

розвитку, тим потенціалом, що може кардинально змінити імідж готелю і, 

відповідно, його роль і місце на ринку готельних послуг. Значний вплив на 

імідж готелю здійснює корпоративна культура.  
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Корпоративна культура – елемент стратегічної важливості, що може 

надати багато переваг. Для готельного підприємства необхідно формувати 

корпоративну культуру, тобто сукупність норм поведінки і цінностей, що є 

спільними для всіх співробітників підприємства. Під час формування 

корпоративної культури перш за все треба визначити джерела та механізм її 

формування [2]. 

Джерела формування корпоративної культури такі: 

1) система особистих цінностей та індивідуально-своєрідних шляхів їх 

реалізації; 

2) методи, форми та структура організації діяльності, які об’єктивно 

втілюють певні цінності, зокрема особисті цінності керівників підприємства; 

3) уявлення щодо оптимальної і допустимої моделі поведінки 

співробітників колективу, які відображають систему спонтанно сформованих 

внутрішньо-організаційних цінностей. 

Таким чином, підтримка корпоративної культури повинна здійснюватися 

через загально-фірмові заходи, спрямовані на виховання у співробітників 

готелю почуття єдності, приналежності до компанії, лояльності і надійності у 

роботі. Створення позитивного іміджу як у зовнішньому, так і у внутрішньому 

середовищі готелю буде сприяти вихованню і пропаганді корпоративності і 

позитивної соціально-психологічної атмосфери в колективі. 

Науковці вважають, що впровадження корпоративної культури на 

вітчизняному підприємстві вимагає створення індивідуальної моделі, яка б 

базувалася на цінностях, що відповідають національній культурі і 

віддзеркалюють етапи розвитку організації [3].   

Підкреслимо, що конкурентоспроможність готелю безпосередньо залежить 

від діяльності його персоналу. Тому для індустрії гостинності особливо 

важливо, щоб кожен співробітник поділяв принципи корпоративної культури, 

прийняті на його підприємстві. Для всіх підприємств, що працюють у сфері 

обслуговування, пріоритетом номер один є співробітники, орієнтовані на 

роботу з клієнтами.  
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Посмішка, ввічливе обслуговування, професійне знання всіх бізнес-

процесів у готелі - ось той золотий стандарт, який необхідно культивувати. 

Сучасною тенденцією розвитку індустрії гостинності в цілому є турбота про 

своїх співробітників - про людей, які, власне, і створюють цю індустрію. «Чим 

краще компанія буде відноситися до своїх співробітників, тим краще 

співробітники будуть відноситися до клієнтів» - девіз найбільш успішного 

готельного ланцюга в світі Marriott .  

Відмітимо, ще одну важливу особливість формування корпоративної 

культури в гостинності - стандарти. Готельний бізнес працює добре, як 

налагоджений механізм, якщо в ньому все регламентовано. Успіх великих 

мереж готелів, зокрема, визначається єдиним, чітким стилем обслуговування в 

кожному готелі.  

Основне завдання стандартів полягає у тому, щоб всі співробітники 

готелю, які займають однакову посаду, виконували посадові обов’язки 

однаково. Постійна увага приділяється зовнішньому вигляду - внутрішній 

розпорядок кожного готелю регламентує зовнішній вигляд своїх портьє, 

покоївок та інших співробітників. У поведінкових стандартах персоналу готелю 

прописується, що зробити, що побачити, на що звернути увагу, як відповідати 

по телефону і так далі [4]. 

На нашу думку, одним із головних напрямків формування корпоративної 

культури готелю, - є надання послуг більш високої якості в порівнянні з 

конкурентами, послуг, що повинні задовольнити і навіть перевершити 

очікування гостей. 

Очікування формуються на основі вже наявного у клієнтів досвіду, а також 

інформації, одержуваної з особистих або масових каналів. Якщо уявлення про 

отриману послугу не відповідає очікуванням, гості втрачають інтерес до цього 

готелю, а якщо відповідає або перевершує, вони можуть знову вибрати його. 

Тому для індустрії гостинності важливо не тільки справити хороше перше 

враження, але і передбачити бажання гостей, проявляючи щирий інтерес до 

їхніх проблем. 
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Корпоративна культура тісно переплітається з усіма процесами та 

напрямами діяльності готельного підприємства, тому діагностування її стану 

має сприяти пошуку способів удосконалення управління підприємством у 

цілому. Керівники та менеджери на підставі власного бачення та ідей, 

залучених із надійних джерел, розробляють стратегію майбутньої діяльності 

готельного підприємства.  

Адміністрація, фактично формуючи свою версію корпоративної культури, 

підбирають, навчають і здійснюють підготовку керівників середньої ланки, 

здатних реалізовувати поставлені цілі, і через них досягають виконання роботи 

і завдань підприємства.  

Якщо менеджер реагує певним чином на виконану роботу (визнає успіх 

або висловлює критику), працівник одержує уявлення про корпоративну 

культуру підприємства, що вважається його нормою.  

Тобто корпоративна культура передається через відповідну реакцію 

менеджера на дії працівника. Із засвоєною певною кількістю моделей «вчинок 

наслідки» у співробітника виникає враження про повний спектр прийнятних на 

підприємстві норм, а корпоративна культура, у свою чергу, формує у нього 

потрібне сприйняття дійсності шляхом створення нових норм, цінностей, 

уявлень [4]. 

Корпоративна культура готельного підприємства забезпечить йому успіх, 

допоможе стати більш конкурентоспроможним та ефективним. Але для цього 

необхідно враховувати рівень освіти та підготовки персоналу готелю. Західні 

фахівці вважають, що для підтримки необхідного готелю робочого настрою 

необхідно постійно проводити тренінги, впроваджувати і закріплювати 

стандарти, навчати персонал, розробляти нові системи мотивації. 

Ураховуючи вищевикладене, уважаємо, що корпоративна культура на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства – це унікальний 

інтелектуальний актив, заснований на базових сервісних цінностях: якість 

послуги, стандарти обслуговування, клієнто-орієнтований сервіс, довіра 

клієнтів тощо та нормах професійних стандартів, які значною мірою 

визначають поведінку в організації окремих особистостей і груп до роботи, до 

клієнтів, колег та ін. для досягнення певних цілей.  
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Дослідники корпоративної культури пропонують наступні інструменти її 

трансформації та впливу на поведінку працівників [4]: 

 зміна об’єктів і предметів уваги з боку менеджера. Це один із найбільш 

сильних методів, оскільки своїми повторюваними діями менеджер дає 

знати працівникам, що є важливим і що очікується від них; 

 зміна стилю управління кризою і конфліктом; 

 трансформація програм навчання. Аспекти корпоративної культури 

засвоюються підлеглими через те, як вони повинні виконувати свої ролі; 

 зміна системи мотивації. Культура в готелі може трансформуватися через 

зміну системи нагород і привілеїв; 

 зміна акцентів у кадровій політиці; 

 зміна організаційної символіки й обрядовості. 

Дані інструменти корпоративної культури для впливу на поведінку 

персоналу є універсальними і певною мірою підходять для управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства.  

До цього списку можна додати наступні інструменти корпоративної 

культури, ураховуючи специфіку індустрії гостинності, такі як: 

 етичний кодекс компанії, звід основних правил для співробітників, 

колективний договір, стандарти професійної практики, оскільки в даних 

документах міститься інформація про складові корпоративної культури; 

 проведення репутаційного аудиту, особливо щодо внутрішньої аналітичної 

діяльності сервісних послуг, основне завдання якого – оцінка відповідності 

заявлених компанією цінностей способам їх реалізації. 

Для комплексного підходу до управління корпоративною культурою 

необхідно розробляти корпоративні програми з метою формування лояльності 

персоналу, швидкого вирішення виникаючих проблем в обслуговуванні, 

підвищення ефективності комунікацій і взаємодії всіх підрозділів готелю, 

забезпечення стабільної якості обслуговування, а також з навчання персоналу 

корпоративним стандартам поведінки і обслуговування.  

По-перше, корпоративна культура надає робітникам можливість 
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самовизначення та презентації місії корпорації і бренда в своїй особі; створює у 

персоналу відчуття надійності місця своєї роботи, своєї значимості в ній, 

почуття соціальної захищеності. 

По-друге, розуміння засад корпоративної культури своєї компанії дає 

змогу новим співробітникам швидко адаптуватися в готелі, адекватно реагувати 

на будь-які виробничі ситуації, що виникають. 

По-третє, корпоративна культура стимулює розуміння особистої 

відповідальності робітника, досягнення найкращого результату у виконанні 

поставлених завдань. 

По-четверте, корпоративна культура дає можливість встановлювати взірці, 

приклади для визнання та заохочення найкращих співробітників.  

Практична реалізація розглянутих основних складових формування 

корпоративної культури й іміджу на підприємствах готельного бізнесу 

сприятиме підвищенню конкурентних переваг, що приведе до підвищення 

ефективності готельного господарювання загалом та забезпечить їхнє стале 

функціонування. 
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Постановка проблеми. Всі існуючі стратегії розвитку ресторанів зводяться 

до побудови системи стратегій різних рівнів управління: корпоративних, 

ділових (конкурентних), функціональних і операційних. Тут доречно буде 

навести визначення поняття «комплексне стратегічне управління 

підприємством ресторанного бізнесу». Воно має на увазі, що при управлінні 

виробництвом і реалізацією продукції і послуг керівник точно знає потреби і 

можливості ринку і максимально ефективно використовує всі наявні ресурси з 

урахуванням всіх факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, 

забезпечуючи конкурентоспроможність і ефективну роботу підприємства 

ресторанного бізнесу в сьогоденні і майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед учених, які зробили 

вагомий внесок у розвиток знань про лідерство та його стратегування, слід 

відзначити таких науковців, як С. Бойко, Л. Борщ, М. Мартненко, В. Міляєва, 

С. Нестуля, О. Нестуля, Л. Скібіцька, Г. Старовойтова та ін. 
Метою статті є аналіз формування стратегій розвитку ресторанного 

господарства 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи докладніше систему побудови 

стратегії, необхідно відзначити, що серед корпоративних стратегій можуть 

виділятися стратегії зростання, стабілізації і виживання. 
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Стратегія зростання направлена на розгляд стратегічних альтернатив 

диверсифікації, інтенсифікації, співпраці між компаніями і кооперації, 

зовнішньоекономічної діяльності [2, с. 112]. 

Диверсифікація є однією з найактуальніших корпоративних стратегій в 

сучасному ресторанному бізнесі, вона передбачає розподіл ресурсів 

підприємства за межі основної сфери його діяльності (і навіть галузі), з метою 

освоєння і реалізації нових можливостей розвитку. 

Інший типовий варіант класифікації включає в себе корпоративні стратегії 

активності і стратегії скорочення. До числа стратегій активності, відносять 

стратегії концентрованого, інтегрованого та диверсифікованого зростання. 

Стратегія концентрованого зростання, наприклад, може мати направлення 

на виявлення регіональних ресурсів з метою розвитку ресторанного бізнесу при 

одночасному вирішенні питань їх ефективного використання [4, с. 28]. 

Прикладом реалізації стратегії інтегрованого зростання можуть бути: 

створення ресторанних мереж, які консолідують ресурси підприємств 

ресторанного бізнесу та суміжних галузей (стратегія суміжної диверсифікації); 

розширення форм роботи з відвідувачами за рахунок використання 

інформаційних технологій (стратегія віртуалізації каналів збуту) та залучення 

ресурсів фінансово-промислових груп (стратегія конгломератної 

диверсифікації) [3, с.82]. 

Стратегія лідерства у витратах є пріоритетною стратегією в ситуації 

інтенсивного розвитку галузі. Крім стратегії лідерства у витратах пропонується 

використання стратегії гнучкої спеціалізації (що передбачає пошук 

низьковитратних ніш ресторанного ринку, специфічних цільових груп, або 

поетапне географічне розширення) і стратегії низьковитратної диференціації 

(що розглядають альтернативні варіанти залучення відвідувачів без суттєвого 

збільшення витрат) [1, с. 64]. 

Найперспективнішою стратегією є стратегія диференціації. Напрями 

реалізації даної стратегії: 

 акцентування уваги на підвищенні якості продукції та культури 

обслуговування; 
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 формування груп лояльних відвідувачів; 

 створення і підтримання сприятливого іміджу підприємства 

ресторанного бізнесу; 

 забезпечення відповідності рівня цін рівню сервісу, що надається; 

 облік індивідуальних потреб різних груп; формування системи 

диференційованого якісного обслуговування відвідувачів. 

Для створення стратегії розвитку конкретного підприємства ресторанного 

бізнесу необхідно пройти кілька етапів, в числі яких: 

 вивчення потреб соціально-економічного середовища в продукції і 

послугах підприємства ресторанного бізнесу; 

 оцінка і прогноз ринку споживання продукції і послуг; 

 оцінка виробничих можливостей підприємства; 

 формування стратегічних цілей підприємства; 

 розробка стратегічних альтернатив виробництва і просування продукції 

і послуг підприємства; 

 вибір стратегічної альтернативи розвитку підприємства; визначення 

тактики реалізації стратегічної альтернативи виробництва і просування 

продукції і послуг підприємства; 

 контроль і аналіз реалізації стратегічної альтернативи підприємства; 

визначення ефективності реалізації стратегічної альтернативи підприємства; 

 розробка і введення в дію управлінських рішень по корекції обраної 

стратегії виробництва і просування продукції і послуг підприємства 

ресторанного бізнесу. 

Так само, при виборі і розробці конкретної стратегії розвитку підприємства 

не менш важливий вплив надають зовнішні чинники: існуючий рівень 

споживання, економічні, техніко-технологічні, конкуренції, ринкові, соціальні, 

політичні, міжнародні [2, с. 114]. 

Далі, необхідно відзначити, що при розробці стратегії розвитку ресторану 

слід звернути увагу на те, що успішне функціонування ресторану залежить від 

таких факторів, як: 
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 розташування ресторану; 

 якість будівництва; 

 рівень обладнання та оснащення; 

 ступінь комплексного обслуговування; 

 своєчасне і правильне обслуговування туристів; 

 особливості оформлення та відповідність розташуванню. 

Розглянемо докладніше деякі з цих факторів і почнемо з вибору місця 

розташування ресторану. 

Добре й зручне місце розташування ресторану обходиться дуже дорого, 

тому адміністрація змушена або піднімати ціни, або збільшувати збут, щоб ціни 

за оренду і зміст не перевищували 58% від реалізації приготованих страв. 

Для того щоб обраний план ресторанного бізнесу був успішним, він 

повинен бути реалізований з урахуванням його потенційних відвідувачів. Тут 

можна вибрати наступні критерії: 

 соціально-економічний; 

 демографічний; 

 сезонність ринку; 

 географічний; 

 розвиток туризму; 

 мода. 

Найвигідніше для ресторатора розташування закладу – це або поодиноко 

розташований ресторан, або той, який знаходиться в торговому центрі або в 

багатому приміському районі. Головне, щоб він відповідав тим факторам, які 

були перераховані раніше, і запитам клієнтів, які його будуть відвідувати. 

Наступний фактор – це тип меню, пропонований в кожному з ресторанів. 

Ми вже з'ясували, що в залежності від виду ресторанів одні ресторани 

пропонують різне меню, а інші взагалі про нього не згадують. 

Меню повинно бути погоджено з концепцією ресторану і його типом. 

Перерахуємо шість головних типів меню: 

- меню a lacarte складається зі страв з індивідуальною ціною на кожну 

страву; 
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- меню tabled'hote пропонує вибір однієї і тієї ж страви за фіксованими 

цінами. Цей тип меню найчастіше використовується в готелях Європи. 

Вважається дуже популярним для гостей, так як є досить економним; 

- меню dujour включає в себе чергові страви; 

- туристське меню – для залучення уваги клієнтів формується на основі 

дешевизни і поживності страви, а це дуже суттєво для туристів; 

- каліфорнійське меню – меню, назване так тому, що в деяких 

каліфорнійських ресторанах надається послуга на замовлення страв в будь-який 

час доби; 

- циклічне меню – меню, що повторюється через певний період. 

Зазвичай меню включає в себе від шести до восьми холодних закусок, від 

двох до чотирьох типів супу, кілька салатів, кілька видів основної страви і від 

чотирьох до шести видів десерту. Наприклад, в Австралії в моді тайська кухня. 

Вона легка, добре засвоюється, так як при приготуванні страв використовується 

велика кількість овочів, зелені і нежирного м'яса. Це дуже важливо, якщо 

враховувати, що австралійці ретельно стежать за своїм здоров'ям [2, с. 115]. 

Далі, необхідно зупинитися на такому вигляді ведення ресторанного 

бізнесу, як франчайзинг. Використання франчайзингової системи ведення 

бізнесу зараз можна впевнено назвати характерною рисою сучасного бізнесу в 

сфері громадського харчування.  

Зокрема, 40% мережевих компаній швидкого харчування і 20% мережевих 

компаній ресторанного формату використовують франчайзинг як спосіб 

розвитку мережі своїх закладів. 

Перш за все, продаж франшизи – це особливий бізнес, який потребує 

виключно професійного підходу. 

Франчайзинг має тільки непрямий зв'язок з основним бізнесом. 

Франчайзинг по своїй суті спрямований на об'єднання і тісну співпрацю 

підприємців, на розвиток їх взаємодії у вирішенні спільних проблем. 

Франчайзер і всі його франчайзи традиційно виступають єдиним фронтом 

проти натиску конкурентів, і їх співпраця заснована на позитивному 

шанобливому ставленні один до одного. 
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При виборі франчайзера франчайзи не женуться за дешевою франшизою, 

його середня купівельна спроможність дозволяє йому орієнтуватися на відомий 

бренд і чітко стандартизовану франшизу. Це ідеальна модель франчайзингу, яка 

живе в США і Європі, і якій у нас сумлінно і часом собі на шкоду прагнуть 

дотримуватися тільки підприємці не резиденти і деякі великі російські 

франчайзери. 

При розробці стратегії розвитку конкретного ресторану, крім вивчення 

питань конкурентоспроможності підприємств харчування, що знаходяться в 

районі діяльності майбутнього ресторану, слід вивчити: 

- потенційних постачальників, 

- посередників, 

- контактні аудиторії. 

При вивченні постачальників необхідно передбачити перспективи 

безперебійності постачання основними ресурсами для вироблення продукції 

власного виробництва та реалізації покупних товарів, а також оцінити прогнози 

доступності цін на транспортні послуги при відсутності власного транспорту. 

При маркетингових дослідженнях необхідно займатися позиціонуванням 

майбутнього ресторану. 

При організації ресторану слід: 

- чітко знати, чи може ресторан забезпечити своєю продукцією всіх 

потенційних відвідувачів; 

- визначити відмінне від конкурентів бажане місце (позицію) на ринку; 

- створити потенційних споживачів [5, c. 43]. 

Це необхідні умови, при яких споживач має можливість вибирати, чітко 

спостерігаючи за перевагами продукції і послуг того чи іншого ресторану. Для 

визначення бажаного місця на ринку (сегмента) ресторатор повинен вивчити 

позицію вже діючих на даному ринку конкурентів, рівень обслуговування у 

них, вартість середньої покупки. 

Рівень обслуговування оцінюється в сукупності оцінки якості продукції та 

послуг за п'ятибальною системою. У свою чергу, кожен з показників 

оцінюється за чотирма параметрами: 
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- якість продукції; 

- асортимент; 

- культура обслуговування; 

- комфорт [5, c. 47]. 

Вивчення конкурентів ресторану засобами маркетингу виражається у 

визначенні форм і рівня конкуренції в ресторанному бізнесі. 

Практичне значення має використання конкретних маркетингових 

прийомів, націлених на залучення споживачів: презентація ресторану, зустріч 

Нового року, клубна карта, запрошення зірок кіно, театру, естради, подарунки 

споживачам, дитячі програми і т.д. [1, с. 66] 

Висновки. Для розвитку підприємств ресторанного бізнесу 

використовуються стратегії диверсифікації, стратегії лідерства у витратах, 

стратегії фокусування, стратегії раннього виходу на ринок. Вибір конкретної 

стратегії залежить не стільки від виду конкретного ресторану, скільки від 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища конкретного ресторану.  

При виборі і розробці конкретної стратегії розвитку підприємства слід 

звернути увагу на наступні зовнішні фактори: існуючий рівень споживання, 

економічні, техніко-технологічні, конкуренції, ринкові, соціальні, політичні, 

міжнародні.  

Серед внутрішніх чинників слід зазначити наступні: асортимент, якість 

обслуговування, рівень освіти співробітників, корпоративна культура, 

постачальники та ін. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

ІЗ ЛИСТОВОГО ТІСТА 

На сьогоднішній день виготовляється велика кількість борошняних 

кондитерських виробів, у тому числі із прісного та дріжджового листового 

тіста. Виготовляються такі вироби із борошна вищого ґатунку, що містить 

недостатню кількість багатьох життєво важливих нутрієнтів, особливо 

білків. Одним із шляхів вирішення цього завдання є застосування нових видів 

сировини у технологіях традиційних борошняних кондитерських виробів, 

наприклад борошна полб’янового, дієтична добавка «Глбкорн-100», молочна 

сироватка, екстракт із соєвих бобів, банановий і ананасовий порошок, 

порошки сухих ягід. 

Ключові слова: полба, нутрієнти, харчові добавки, полб’янове борошно, 

листкове тісто. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Якість та склад харчових продуктів мають про

 Для  нормальної  життєдіяльності  людини  необхідний 

повноцінний  набір  харчових  продуктів  з  урахуванням  її  індивідуальних 

особливостей, характеру і інтенсивності роботи та умов проживання. Цей набір 

повинен включати в оптимальному  співвідношенні всі необхідні для людини 

компоненти: білки  рослинного  та  тваринного  походження,  жири,  вуглеводи, 
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вітаміни, мінеральні речовини тощо. Недостатня чи надмірна кількість 

харчових продуктів, які споживає людина, значне порушення необхідного 

співвідношення нутрієнтів та зловживання деякими харчових продуктів 

я людини. Існують  різні  підходи  до  

збагачення  харчових  продуктів,  у  тому  числі  листкових,  дієтичними  

добавками.  

Формулювання цілей статті. У  технологіях борошняних кондитерських 

виробів використовують різноманітні рослинні добавки,  як джерела природних 

антиоксидантів,  які  є кращими  за  синтетичні.  З  цієї  точки  зору 

перспективними є продукти переробки плодів та ягід, що мають в своєму складі 

не тільки антиоксиданти (поліфеноли, каротиноїди), а також вітаміни, 

мінеральні речовини, вуглеводи, органічні кислоти, харчові волокна тощо. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вдосконаленням технології  

борошняних  кондитерських  виробів  за  рахунок  харчових  добавок 

антиоксидантної дії у вигляді порошків сухих ягід калини, обліпихи, глоду для 

затримання  процесів  окиснення  ліпідної  складової  та  покращання  якості 

клейковинного комплексу пшеничного борошна займалась Полякова А.В. 

Варто зазначити, що використання даних добавок при виготовленні листкових 

виробів призводить до гальмування окисних процесів в їх жировому 

компоненті. При наявності добавок зміцнюється клейковина пшеничного 

борошна – це свідчить про підвищення сили борошна та надає можливість 

використовувати в технології листкового  тіста  борошна  зі  зниженими  

технологічними  властивостями. Збільшується ефективна в’язкість маргарину в 

присутності добавок, що наближає його за цією характеристикою до 

вершкового масла. Це стало підставою для використання маргарину замість 

вершкового масла в технології листкового тіста. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день в Україні  

є багато досліджень. Петришин Н.З. проаналізував та дослідив технологію 

приготування виробів з  листового  тіста  з  натуральною  дієтичною  добавкою 

«Глюкорн-100».  Готові вироби  з  даною  добавкою  характеризуються  

високими  фізико-хімічними  та органолептичними показниками якості. 
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 У різний час займалися вчені Никифоров Р.П., Сабіров О.В. розробили 

технологію прісного листкового напівфабрикату з використанням  молочної  

сироватки,  що  є  цінним  джерелом  незамінних амінокислот, яка 

характеризується низьким рівнем промислової переробки.  

Іоргачова К. Г. і співавтори рекомендують використовувати екстракт із 

соєвих бобів, як антиоксидант жирів у складі борошняних кондитерських 

виробів для збільшення  строків  зберігання  і  збагачення  продукції  

фізіологічно-функціональними інгредієнтами. 

 Хлопоніна О.А. запропонувала часткову заміну пшеничного борошна на 

гречане в технологіях листкових виробів. Автором встановлені оптимальні 

співвідношення  борошна:  для  гречаного  і  пшеничного 3:7  відповідно,  що 

позитивно  позначається  як  на  властивостях  тістового  шару,  так  і  на  якості 

листкових  виробів. Автором  виявлено,  що  вироби  з  додаванням  гречаного 

борошна мають підвищений вміст білків на 7,3%, а також підвищений вміст 

мінеральних речовин (Mn, Cu, P) та вітамінів (B1, PP).  

Казанцева І.  Л.  і  співавтори пропонують  в  технологіях прісних  та 

прісних  листкових  виробів частково  замінити  борошно  пшеничне  вищого 

ґатунку  на  нутове  борошно.    Авторами  виявлено,  що  зі  збільшенням  

частки нутового  борошна зменшується  час  утворення  тіста,  але  натомість  і 

збільшується  швидкість  його  розрідження. Рекомендованою є заміна 

пшеничного борошна на нутове в кількості 5%. У таких виробах вміст білків 

підвищений  на  7%,  порівняно  з  виробами  із  борошна  пшеничного  вищого 

ґатунку.  Також спостерігається  підвищення  водо поглинальної  здатності.  У 

виробах із додаванням нутового борошна підвищений вміст таких 

амінокислот,як метіонін і цистеїн в 1,3 рази,ніж у виробах із борошна 

пшеничного. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Полба – це прадавній вид 

пшениці, відмінною особливістю якого є підвищений вміст білка та інших 

життєво важливих нутрієнтів.    

У результаті проведених експериментальних досліджень  щодо визначення   
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технологічних   властивостей борошна   полб’яного лабораторного  помелу  з  

виходом  70%  в  порівнянні  з  борошном пшеничним  вищого  ґатунку  

встановлено,  що  полб’яне  борошно містить на 22% більше сирої клейковини, 

ніж борошно пшеничне, а також  має на  23%  вищу  гідратаційну  здатність.  За  

результатами визначення  реологічних  властивостей  модельних  систем  тіста 

встановлено,   що   напівфабрикати   з   полб’яного   борошна характеризується 

вищими показниками ефективної в’язкості порівняно з  пшеничними,  що  може  

свідчити  про  можливість  отримання  з полб’яного борошна листкового тіста з 

покращеними властивостями. За  результатами  лабораторних  випікань  

виробів  із  прісного листкового  тіста  встановлено,  що  зразки  з  полб’яного  

борошна  характеризуються  такою  ж  високою  якістю,  як  і  з  пшеничного. 

Розраховано, що вироби з полб’яного борошна містять на 21% більше білків,  

ніж  вироби  з  пшеничного,  та  мають  вищі  скори  незамінних амінокислот.  

Крім  того,  нові  вироби  характеризуються  підвищеним вмістом калію, 

фосфору, магнію вітамінів В6, В9та РР. Розроблення технології листкових 

виробів  підвищеної  харчової  цінності  з  використанням   борошна 

полб’яного. На основі  теоретичних  і  експериментальних  досліджень 

обґрунтувати рецептурний  склад та  технологію  листкових виробів з  

підвищеним  вмістом білка, мінеральних речовин і вітамінів з використанням 

борошна полб’яного. 

У рецептур прісних листкових виробах використовували 100% заміну 

пшеничного  борошна  на  полб’яне  зі  зміною  рецептурних  співвідношень.  З 

аналізу експериментальних досліджень виявлено, що борошно полб’яне володіє 

більшою вологопоглинальною та вологоутримувальною здатністю. Це дозволяє 

використання  меншої  рецептурної  кількості  борошна  у  рецептурі  прісного 

листкового тіста на 10%  на  відміну  від  традиційної.  Було  запропоновано 

використання  суміші  води  та  молока, що дозволяє отримати тісто з гарними 

показниками  еластичності  та  підвищити  органолептичні  показники  готових 

виробів. Також відмінною особливістю від традиційної рецептури є додавання 

коньяку.  Це дозволяє  отримати вироби  з  більш  вираженою  листковою 

структурую, за рахунок низької температури випаровування спирту, а також з 

підвищеними органолептичними показниками, приклад наведений у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Рецептура прісних листових виробів 

№ 

з/п 

Сировина Витрати сировини для приготування 10 кг 

виробів, г 

1 Борошно полб’яне 70% виходом 5337,0 

2 Яєчний меланж 439,0 

3 Вода питна 843,0 

4 Молоко коров’яче незбиране 843,0 

5 Лимонна кислота 10,0 

6 Коньяк 340,0 

7 Сіль кухонна 39,0 

8 Масло вершкове жирність 82,5% 3508,0 

9 Цукор 300,0 

Вихід 10000,0 

 

Воду  змішують  з  молоком, яєчним  меланжем,  сіллю,  коньяком  та 

лимонною  кислотою.  Додають  борошно  полб’яне  і  замішують  тісто,  яке 

піддають  відлежуванню  протягом  20...30 хв.  за  кімнатної  температури. 

Вершкове  масло  або  маргарин  змішують  з  борошном  полб’яним  (10...12% 

рецептурної кількості), формують прямокутник і охолоджують до температури 

12...14°С. Тісто листують, після чого охолоджують за температури  12...14°С  

протягом  5...6  год.  Готове  тісто  розкочують  у  пласт 0,5...0,7  см  завтовшки, 

формують з тіста  заготовки  різноманітної  форми, змащують  меланжем,  

посипають  цукром  та  випікають  за  температури 220...240°С протягом                 

25...30 хв. Результати  оцінки  якості  отриманих  виробів  наведено  у таблиці 2. 

У рецептурі дріжджових листкових виробів, так само, як і в  прісних 

використовували  100%  заміну  пшеничного  борошна  на  полб’яне  зі  зміною 

рецептурних співвідношень. Використання полб’яного борошна зменшилося на 

10% на відміну від традиційної. Використовували суміші води та молока. Час 

бродіння тіста зменшено на 11% за рахунок підвищеної активності дозрівання.  

Асортиментний ряд листкових виробів із використанням борошна  полб’яного: 

прісні  листкові  вироби  «Хрустка  скоринка», «Сирний принц»,  «Кунжутний  

італієць»,  а  також  дріжджовий  листковий  виріб «Арабіка». 
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Таблиця 2 –  Оцінка  якості  отриманих  виробів   

Показник Дослідні зразки 

Вироби, виготовлені з борошна 

пшеничного 

Вироби, виготовлені з 

борошна  полб’яного 

1 2 3 

Форма виробу Правильна Невеликі дефекти форми 

Поверхня гладенька, без тріщин 

Колір виробу Рівномірний 

Від жовтого до світло-

коричневого 

Від світло-жовтого до світло-

коричневого 

Аромат Властивий листовим виробам, без сторонніх запахів 

Смак В міру солодкий, приємний, без сторонніх присмаків 

Стан у розломі Сухий на дотик, велика кількість шарів 

Структура Добре пропечена, хрустка 

 

Хрустка  скоринка. Воду  змішують  з  молоком ,  яєчним меланжем, сіллю, 

коньяком  та лимонною кислотою. Додають  борошно  полб’яне   і  замішують  

тісто,  яке  піддають відлежуванню протягом 20...30 хв. за кімнатної 

температури. Вершкове масло або  маргарин   змішують  з  борошном  

полб’яним,  формують прямокутник і охолоджують до температури 12...14°С. 

Тісто листають, після чого охолоджують за температури 12...14°С протягом 

5...6 год. Готове тісто розкочують у пласт 0,5...0,7 см завтовшки, формують з 

тіста заготовки різноманітної форми, змащують меланжем, посипають цукром 

та випікають за температури 220...240°С протягом 25...30 хв. 

Кунжутний італієць. Тісто готують за способом, що описаний в прикладі 1. 

Вироби виготовляють із начинкою з моцарели. Із  моцарели  видаляють  зайву  

вологу  за  допомогою  рушника. Сир розрізають на слайси завтовшки 0,5 см. 

Кунжут обсмажують протягом 3...5 хв. за  температури  180...200°С.  Із  пласт  

тіста  завтовшки  0,5...0,7  см  формують рогалики,  використовуючи  слайси  

моцарели  як  начинку. З тіста заготовки змащують  меланжем,  посипають  

кунжутом  та  випікають  за  температури 220...240°С  протягом  25...30  хв. 

Круасан  «Арабіка».  Приготування  опари. Воду змішують  з молоком та  

нагрівають  до  температури  36...37°С, додають борошно, цукор та дріжджі 

хлібопекарські сухі. Опара дозріває за температури 28...32°С, протягом 

80...100хв. Приготування  тіста.   
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Вершкове  масло розтоплюють.  До  опари додають сіль, цукор, розтоплене 

масло, і борошно. Тісто дозріває за температури 28...32°С, протягом 

105...130хв.Вершкове  масло  змішують  з  борошном  полб’яним,  формують  

прямокутник  і  охолоджують  до  температури  12...14°С.  Тісто листують, 

після  чого  охолоджують  за  температури 12...14°С  протягом  5...6  год.  

Готове  тісто  розкочують  у  пласт  0,7...1,0см завтовшки,  формують рогалики,  

змащують  меланжем,  та  випікають  за температури  220...240°С  протягом  

25...30  хв. Охолоджують  до  температури 20...25°С. Перед подачею начиняють 

кавовим джемом.  

Кавовий  джем.  Заварюють  каву,  додають  чорнослив,  цукор  та  чорну 

смородину. Варять до загуснення. Перебивають у блендері та протирають крізь 

сито. 

Функціонально-технологічні  властивості  борошна полб’яного  та  

пшеничного. Виявлено,  що  вміст  сирої  та  сухої  клейковини  у борошні  

полб’яному  на 29  і 25%  більший,  ніж  у  борошні  пшеничному відповідно.  

Гідратаційна  здатність  клейковини  полб’яного  борошна  більша на 7%,  ніж  

у  клейковині  борошна  пшеничного,  що  свідчить  про  кращі пластичні 

характеристики полб’яної клейковини.  

Виявлено, що збалансованість тіста з борошна полб’яного менша на 36,4%, 

борошна, ніж пшеничного. Виявлено більшу водо поглинальну здатність 

полб’яного борошна на 16%, ніж  борошна пшеничного,  що зумовлене  

більшим  вмістом  білків  з  високою волого поглинальною та волого 

зв’язуючую здатністю. З  метою  вивчення   особливостей   перебігу   процесів   

дозрівання дріжджового тіста, виготовленого з полб’яного борошна, було 

проведено серію експериментів з визначення підіймальної сили дріжджів, а 

також інтенсивності бродіння  тіста.  Встановлено,  що  тісто  на  основі 

борошна  полб’яного підіймається  швидше на  33,3%. Це  може  бути  

зумовлене  більшим  вмістом цукру  у  полб’яному  борошні,  порівняно  з  

пшеничним,  а  також  більш інтенсивним перебігом процесів дозрівання 

полб’яного тіста. 
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У результаті проведених досліджень запропоновано три  технології 

приготування листкових виробів, виготовлених на основі борошна полб’яного. 

Встановлено, що нові вироби порівняно з традиційними мають більшу висоту 

підйому. На основі розрахунків доведено, що застосування борошна полб’яного 

в технології виробів листкових сприяє підвищенню вмісту білка на 9,7% 

порівняно з виробами, виготовленими з борошна пшеничного. 
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Анастасія Краєвська 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 ВІТЧИЗНЯНИХ РЕСТОРАНІВ 

У статті досліджено і проаналізовано культурно-розважальну діяльність 

сучасних ресторанів України. Окреслено її основні завдання. Сформульовано 

визначення, роль та основний зміст понять «функція» і «форма» для 

розважальних заходів ресторанних підприємств. Визначено функції, які повинні 

виконувати дозвіллєві програми в ресторанах. Розглянуто форми розважальної 

діяльності сучасних ресторанних закладів України. 

Ключові слова: культурно-розважальна діяльність, ресторан, дозвілля, 

функція, форма, принцип, розважальні програми. 

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть під впливом різних 

економічних, політичних та соціокультурних факторів ставлення українців до 

ресторанів суттєво змінилося, відповідно трансформувалася і концепція самих 

закладів.  

Сучасні українські ресторани пропонують своєрідну модель комплексного 

відпочинку, сутність якого полягає в поєднанні активних культуротворчих і 

комунікативних форм спеціально організованої культурно-розважальної 

діяльності. Щоправда, сьогодні цей процес ускладнюється нерозробленістю 

теоретичного підґрунтя, відсутністю нових методик і технологій впровадження 

розважальних програм у практику ресторанної діяльності України, адже 

популярність та прибутковість ресторанів зумовлена багатьма чинниками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботу ресторану вивчають 

науковці різних галузей, зокрема, соціологи, економісти, технологи, 

рекреологи. Аспекти сучасних форм організації технології продукції, 

обслуговування та управлінської роботи у ресторанному бізнесі знайшли своє 

відображення у працях В. Антонової «Стратегическое развитие ресторанного 
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бизнеса: теория и методология исследования» (Донецьк, 2008), Н. Воробйової 

та В. Карсекіна «Управління рекламною діяльністю на підприємствах 

ресторанного господарства» (Донецьк, 2009), Г. П`ятницької «Ресторанне 

господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, 

структурна переорієнтація» (Київ, 2007), В. Топольник «Квалиметрия в 

ресторанном хозяйстве» (Донецьк, 2008) та інших вчених.  

Водночас, культурно-розважальна діяльність ресторанів України займає 

вкрай незначну частку у загальному контексті культурологічних досліджень. 

Основною причиною такого стану речей є відсутність всебічного ґрунтовного 

теоретикометодологічного дослідження цієї проблематики. 

Тому метою дослідження визначено аналіз культурно-розважальної 

діяльності сучасних ресторанів України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на високий рівень 

конкуренції та динамічного розвитку ринку ресторанного бізнесу, рестораторам 

необхідно чітко орієнтуватись у сфері надання послуг, зокрема культурно-

розважальних. Тому виникає необхідність у створенні різноманітних 

анімаційних служб безпосередньо при закладах ресторанного господарства 

України, завдання яких полягатиме у впровадженні, обґрунтуванні та реалізації 

цих програм. 

Як зазначають ресторатори, головною метою проведення анімаційних 

програм в цілому та святкових акцій зокрема, є не стільки залучення нових 

клієнтів, скільки підвищення лояльності постійних гостей [2]. Зважаючи на 

вищезазначене, розважальні програми в ресторанах, як складова індустрії 

дозвілля, повинні виконувати певні функції. Також важливим елементом в 

організації культурно-розважальних програм ресторанів є правильний підбір 

заходу відповідно до свят, пори року, тенденцій моди, контингенту відвідувачів 

тощо. Тому для ґрунтовного аналізу дозвіллєвої діяльності сучасних ресторанів 

доцільно дослідити форми, в яких вона організовується. 

Ураховуючи мету дослідження, доцільно здійснити сутнісний аналіз 

понять «функція» та «форма» у контексті їх застосування для культурно-

розважальних програм сучасних українських ресторанів. 
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Найпростіше визначення функції випливає із походження цього слова від 

латинського functio – виконання, здійснення. В академічному тлумачному 

словнику української мови функція трактується як: 

 явище, яке залежить від іншого, є формою його виявлення і змінюється 

відповідно до його змін; 

 робота кого-, чого-небудь, обов'язок, коло діяльності когось, чогось; 

 призначення, роль чого-небудь [1, с. 653]. 

Науковець В. Гриньова розглядає такі найпоширеніші визначення поняття 

«функція» [1]:  

 функція як діяльність, обов’язок, зобов’язання, робота; зовнішній прояв 

властивостей певного об’єкту в даній системі відносин, тобто виконання якої-

небудь дії об’єктом;  

 функція як характеристика об’єкта, що розкриває його призначення; 

 функція як прояв властивостей матеріального об’єкту, що полягає в його 

дії (сприянні чи протидії) на зміну стану інших матеріальних об’єктів; 

 функція як дія або можливість дії, спрямована на задоволення потреби 

споживача (при певних умовах і в певних межах). 

Водночас, автор зазначає, що функцію часто ототожнюють із 

призначенням, станом аналізованого об`єкта, його здатністю до дії, впливу, 

задоволенню потреб [1]. Спираючись на вищезазначене, можна сформулювати 

визначення, роль та основний зміст поняття «функція» для розважальних 

заходів у закладах ресторанного господарства. Орієнтуючись на конкретного 

споживача, функції дозвілля сучасних українських ресторанів з урахуванням 

змісту культурно-розважальних програм визначаються основними їх 

завданнями. Вони повинні мати чітко визначений зміст, опрацьований механізм 

здійснення і конкретну структуру, в межах якої завершується її організаційне 

відокремлення. Також функції визначають змістову специфіку дозвіллєвої 

діяльності та тісно пов'язані з іншими категоріями дозвілля, зокрема з формами 

дозвіллєвої діяльності. 
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Визначення поняття «форма» дуже різноманітні, що зумовлено багатим 

лексичним значенням слова та його вживаністю у будь-якій сфері людської 

діяльності. Зокрема, у сфері дозвілля найчастіше поняття «форма» 

використовується у значенні: 

 рис духовного життя суспільства, що історично склалися (політичні і 

правові ідеї, філософія, мистецтво, релігія тощо);  

 способу існування змісту, його внутрішньої структури, організації та 

зовнішнього виразу;  

 системи художніх засобів як способу вираження змісту творів літератури 

й мистецтва;  

 сукупності прийомів, елементів техніки виконання, які 

використовуються при створенні мистецького твору;  

 виду, жанру, різновидів творів літератури й мистецтва;  

 способу здійснення, виявлення будь-якої дії;  

 способу, характеру викладу думки, пропозиції, повідомлення тощо                    

[1, c. 617]. 

На нашу думку, для задоволення потреб споживача пріоритетними 

функціями культурно-розважальних програм в українських ресторанах можна 

визначити інформаційно-комунікативну, рекреаційну (релаксаційну), 

розважальну, соціальну, ціннісну, гносеологічну (пізнавальну), креативну. 

Розглянемо діапазон впливу кожної з них безпосередньо на задоволення потреб 

споживачів ресторанних послуг, в яких формах дозвілля вони проявляються в 

закладах м. Києва уже сьогодні. 

Інформаційно-комунікативна функція дозволяє розширити можливості для 

спілкування, обміну думками, ідеями. Спілкування як процес повинно постійно 

підтримуватися творчими зусиллями усіх його учасників за допомогою різних 

інформаційних та мультимедійних засобів. Ця функція найяскравіше 

виявляється у таких формах культурно-дозвіллєвих заходів, як вечори 

відпочинку, конкурсні та розважальні програми. Наприклад, в готельно-

ресторанному комплексі «Дача» пропонуються комфортні умови для заміського 

відпочинку всією сім’єю: свіже повітря, ігрова кімната, аніматори, дитяче 

меню. 
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Мета рекреаційної (релаксаційної) функції – сприяння фізичному та 

психологічному відпочинку гостей закладу, відтворення емоційних сил шляхом 

здійснення ігрових, розважальних програм, проведення вечорів відпочинку, 

масових свят, видовищних заходів. Вона яскраво виявляється у таких формах 

розважальної роботи в ресторанах, як фестивалі, свята й ритуали, що 

забезпечують релаксацію для групи людей. Наприклад, з 1 по 17 лютого 2019р. 

в ресторані «Camorra» відбулося традиційне італійське костюмоване свято. 

Протягом тижня гості були оточені веселощами, сміхом, магією радості, яку 

приніс із собою один із найпопулярніших карнавалів не тільки в країні сонця і 

вина, а й у всьому світі. Для відвідувачів було організовано костюмоване 

обслуговування, карнавальне меню, сюрпризи, подарунки, пригощання. Усі 

охочі мали змогу зануритись в атмосферу неповторної Венеції, відчути на смак 

магію чарівності, насолодитись музикою та отримати незабутні враження. 

Розважальна функція допомагає відволіктися від щоденних проблем і 

просто відпочити. Вона яскраво відображається у всіх формах дозвілля за 

винятком вечорів пам’яті та подій такого характеру, коли будь-які розваги 

просто недоречні. Так, в ресторані «Solomia» під гаслом «Вся жизнь – театр, а 

люди в ней – актеры...» представлено театр-караоке, в якому гості за 

допомогою яскравих аксесуарів, зокрема різнобарвних костюмів, перук, 

фотобутафорії, абсолютно безкоштовно можуть проявитися в тому амплуа, про 

яке давно мріяли, відчути себе тим, ким бажають. 

Соціальна функція задовольняє можливість самоідентифікації гостя, 

дозволяє відчути свою приналежність до певної спільноти. Вона пов’язана із 

соціальнокультурними й рекреаційними проектами і яскраво проявляється під 

час організації тематичних вечорів для різних груп населення, спеціальних 

програм, орієнтованих на певну категорію споживачів. Наприклад, щонеділі з 

13:00 до 17:00 ресторан «Фламбер» запрошує маленьких гостей в незвичайну 

школу юних леді і джентльменів, де їх навчатимуть ресторанному етикету. 

Крім цього, гостям для веселого та цікавого відпочинку пропонуються такі 

розваги, як ліпка, малювання та приготування страви власноруч; для дітей – 

безкоштовне пригощання і подарунки, а для дорослих – знижка на всі страви із 

меню ресторану. 
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Ціннісна функція передбачає формування ціннісних орієнтацій гостя 

відповідно до естетичних, моральних, гастрономічних та економічних життєвих 

цінностей. Вона зумовлює вибір розважальних програм відповідно до типу та 

класу закладу ресторанного господарства і категорії та ціннісних орієнтацій 

гостя, а також проявляється у так званих акційно-дозвіллєвих та маркетингових 

програмах ресторанів («години фортуни», «щасливі години для гостей», 

«завітайте – отримайте подарунок» та ін.). Наприклад, в ресторані «Каве дель 

Вино» діє мобільна пропозиція Loyverse, яка дозволяє користуватися 

привілеями програми лояльності, отримуючи подарунки, додаткові бонуси, а 

також завжди знати про актуальні акції закладу. 

Гносеологічна (пізнавальна) функція дозволяє задовольнити потреби 

споживачів у додатковій інформації і яскраво проявляється у таких формах 

ресторанного дозвілля, як тематичні виставки, гастрономічні шоу, презентації. 

Слід зазначити, що сьогодні переважна більшість ресторанів зосередила увагу 

на проведенні різноманітних майстер-класів для різновікового споживача: 

 у ресторані «Дача» для справжніх гурманів і для всіх, хто полюбляє 

готувати, функціонує гастрономічний клуб, який є одночасно кулінарною 

школою;  

 арт-готель «Баккара» і ресторан «Гранд Піано Кафе» створили проект 

Travel kids, що уособлює сім імпровізованих мандрівок для маленьких туристів, 

протягом яких діти дізнаються багато цікавого про країну, в яку подорожують 

(національні традиції і символи, географічне розташування країни, її рослинно-

тваринний світ);  

 ресторан «Панорама» представляє ART-Party в нестандартному, але 

творчому форматі – майстер-класи з живопису від сучасних українських 

митців;  

 кулінарна школа чорноморського ресторану «Баркас» започатковує нову 

серію майстер-класів «Кулінарні мандрівки» на борту «Баркаса». 

Креативна функція передбачає інноваційний творчий підхід до організації і 

проведення культурно-розважальних програм у сучасних українських 



166 

ресторанах. Наприклад, в ресторані «Три вилки», окрім щотижневих 

кулінарних майстер-класів для малечі, проводиться конкурс дитячого малюнка 

від єнота Семена «Хочу стати поваром»: діти повинні виявити свою творчість 

та зобразити Семена в образі повара. Автори найкращих картин отримають 

подарунок від закладу. В ресторані «Муракамі» у квітні 2018 року розпочався 

Караоке-battle «Голос Муракамі 2018», переможці кожного з чотирьох турнірів 

змагатимуться за головний фінальний приз - нагороду «Золотий мікрофон» і 

безлімітну карту на постійне безкоштовне відвідування караоке залів мережі 

«Муракамі» 

Зміст усіх вищеперерахованих функцій та наведених форм 

культурнорозважальних програм, які організовуються у ресторанах України, 

зводиться до задоволення основної потреби гостя закладу – забезпечення 

якісного культурного відпочинку. Слід зазначити, що у закладах ресторанного 

господарства дозвіллєва діяльність в основному зводиться до пасивного або 

розважального відпочинку і дуже рідко – до пізнавального дозвілля. 

Суть пасивного відпочинку полягає у задоволенні потреб гостя 

звільнитися від виробничої та психологічної перевтоми. Дозвілля такого рівня 

виявляється в повсякденному відвідуванні ресторану і не потребує спланованих 

розважальних заходів, а, тим паче, безпосередньої участі в них гостя закладу. 

Наприклад, протягом квітня щотижня в понеділок і вівторок на великому екрані 

ресторану «Вілла Рив’єра» демонструються шедеври світового кінематографа, 

до того ж кіно ідеально поєднується з неповторною атмосферою і вишуканою 

кухнею закладу, що створює умови для ідеального відпочинку після насиченого 

робочого дня. 

Для розважального дозвілля в ресторанах, навпаки, характерні видовищні 

шоу, рекреаційні заходи, рольові ігри, конкурсні програми тощо. Сприяючи 

емоційній та фізичній розрядці гостя, розважальне дозвілля вимагає від нього 

певної підготовки, вольових зусиль. Наприклад, заклад «Шатер Султана» є 

унікальним поєднанням ресторану, караоке та нічного клубу, де за бажанням 

гостей організовуються святкування різних подій (весілля, дні народження, 

романтичні вечори), влаштовуються презентації, трансляції спортивних 

турнірів на великому екрані, веселі вечори в компанії друзів за караоке тощо.  



167 

Пізнавальне дозвілля формує світогляд людини, соціальні зв’язки та 

уподобання і передбачає активну участь гостя у дозвіллєвій діяльності. Тому в 

ресторанах культурно-розважальні програми досягають такого рівня дозвілля 

тільки в спеціалізованих закладах. Наприклад, в ресторані «Crazy BBQ» 

щонеділі школа «Crazyповарята» відкриває нові кулінарні таланти: у закладі 

з’явилися постійні маленькі гості, які майже самостійно (під наглядом BBQ-

майстрів) можуть приготувати серйозні страви на радість своїм батькам. Також 

у «Crazy BBQ» для малечі організована творча майстерня, де професійний 

художник (няня Уля) навчає діток малювати та конструювати різні вироби.  

Окресливши основні функції ресторанної розважальної діяльності, можна 

визначити загальні принципи обслуговування гостей в ресторанах. Слід 

зазначити, що серед науковців різних галузей немає єдиного твердження та 

визначення принципів, на яких повинна базуватися дозвіллєва сфера в цілому 

та культурно-розважальна діяльність українських ресторанів зокрема. 

Найвлучніше визначені принципи дозвіллєвого обслуговування у 

туристичних комплексах, складовою яких є заклади ресторанного 

обслуговування, у праці І. Петрової, серед яких науковець виділяє 

індивідуальний підхід, комплексність в організації розважальних заходів, 

систематичність та цілеспрямованість їх проведення, свободу вибору та 

добровільність участі, театралізацію, синтез усіх видів мистецтв [6, с. 126].  

Зважаючи на культурні, політичні, економічні аспекти, на яких ґрунтується 

дозвіллєва діяльність ресторанних підприємств, до принципів туристичного 

дозвілля, визначених І. Петровою, можна додати безпосередньо ті, на яких 

повинні базуватися культурно-розважальні програми сучасних ресторанів 

України, а саме - принципи диференціації, доступності та якості дозвіллєвих 

послуг, їх відповідності місцевим вимогам.  

Суть принципу диференціації полягає у врахуванні вікових, матеріальних 

тадуховних особливостей різних верств споживачів, на яких орієнтується 

заклад. Принцип доступності та якості дозвіллєвих послуг застосовується для 

задоволення потреб гостей і потребує систематичного вивчення їхніх бажань та 

вподобань, за умови органічного поєднання з економічними, політичними, 

культурно-освітніми, соціально-практичними та етнічними ознаками розвитку 

регіону (принцип відповідності місцевим вимогам). 
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Висновки. Проаналізувавши культурно-розважальну діяльність сучасних 

ресторанів України, окреслено її основні завдання, що полягають в 

удосконаленні якості обслуговування гостя, залученні його до різноманітних 

дозвіллєвих заходів, а також організації ефективного відпочинку, сприянні 

оптимістичному настрою, відновленні духовних та фізичних сил людини.  

Спираючись на специфіку культурно-розважальної діяльності ресторанів 

та враховуючи здійснені дослідження науковцями різних галузей, нами 

проаналізовано функції, які повинні виконувати дозвіллєві програми в 

ресторанах. Серед них виокремлено інформаційно-комунікативну, рекреаційну 

(релаксаційну), розважальну,  соціальну, ціннісну, гносеологічну (пізнавальну), 

креативну. Проектуючи діапазон впливу кожної функції культурно-

розважальних програм безпосередньо на задоволення потреб споживачів 

ресторанних послуг,  досліджено, в яких формах дозвілля вони проявляються в 

закладах м. Києва уже сьогодні.  

Обґрунтовано загальні принципи обслуговування гостей в ресторанах, 

серед яких пріоритетними визначено індивідуальний підхід, комплексність в 

організації розважальних заходів, систематичність та цілеспрямованість їх 

проведення, свободу вибору та добровільність участі, театралізацію, синтез усіх 

видів мистецтв, принцип диференціації, доступності та якості дозвіллєвих 

послуг, їх відповідності місцевим вимогам. 
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АНАЛІЗ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ СОЛОДКИХ СТРАВ 

Важливим завданням, що стоїть перед кондитерською промисловістю, є 

розробка нових виробів з метою вдосконалення структури асортименту, 

економії дефіцитних видів сировини, зниження вмісту цукру, створення виробів 

лікувально-профілактичного призначення, дитячого асортименту, виробів з 

більш тривалим терміном зберігання. В статті проведено аналіз новітніх 

технологій солодких страв. 

Ключові слова: харчові волокна, технології, промисловість, рецептура, 

борошняні вироби, інгредієнти, сировина. 

При розробці рецептур кондитерських виробів функціонального, 

профілактичного та лікувального напрямків в основному використовується 

сировина рослинного походження як джерело білкових і мінеральних речовин, 

вітамінів, жирів, а також засвоюваних і незасвоюваних вуглеводів. В одних 

випадках застосовують природну сировину, в інших – збагачують спеціальними 

однокомпонентними і багатокомпонентними добавками. Серед функціональних 

харчових інгредієнтів велика роль належить харчовим волокнам, які мають 

важливе фізіологічне значення. 

Мета роботи: провести аналіз сучасних новітніх технологій солодких 

страв. 
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Нові продукти, які виробляються шляхом екструдування із зерна, жита, 

кукурудзи, проса, ячменю, гречки, сої та інших багатих харчовими волокнами 

речовин, знаходять широке застосування у виробництві кондитерських виробів. 

Як стабілізатор в кондитерському виробництві в поєднанні з камедями 

використовують пектин. Пектини як згущуюча речовина є ключовими 

харчовими добавками в кондитерському виробництві. Вони мають в 1,5 рази 

вищу емульгуючу здатність, ніж яєчний білок. На їх основі розроблені корисні 

дієтичні продукти - низькокалорійний джем і пудинг [1, с. 78]. 

Т. Н. Сухих і М. Н. Зибін використовували низькоетерифіковані пектини у 

виробництві термостабільних фруктових начинок для кондитерських виробів. 

Начинку вводять всередину виробу або наносять на поверхню до випікання. 

Термостабільна начинка, витримує високу температуру (200 - 250° С), при 

цьому консистенція її не змінюється. Характерним є зниження температури 

згущення зі зменшенням вмісту сухих речовин в системі. Однак, необхідною 

умовою згущення низькоетерифікованих пектинів є наявність в системі іонів 

кальцію або інших двовалентних катіонів.  

Для уникнення намокання борошняних виробів при зберіганні начинка 

повинна мати низьку активність води, тобто мінімальний вміст незв'язаної 

вологи [2, с. 416]. 

Як джерело харчових волокон використовують буряковий жом. Харчовими 

волокнами, які отримують з жому цукрового буряка, є порошкоподібний 

продукт з розмірами частинок до 150 мкм, з вмістом сухих речовин – 87%, 

пектин целюлозного комплексу – 42-45%, клітковини – 23-25%, лігніну – 7-9%, 

білка - 8-10%, мінеральних речовин (калій натрій, кальцій, магній) – 3,5-5,0%. 

Калорійність – 55-60 ккал на 100 г продукту [3, с. 22]. 

І. Н. Павловим і В. А. Кунічан визначено напрями використання бурякових 

харчових волокон в кондитерських виробах, одним з яких є виробництво 

пралінових цукерок. Встановлено межі введення харчових волокон від 5-11%, в 

залежності від рецептури цукерок, що дозволяє знизити вміст цукру виробів на 

5-10%, калорійність на 40-70 ккал на 100 г продукту, підвищити харчову та 

біологічну цінність [1, с. 82]. 
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У дієтичних кондитерських виробах використовують плодово-ягідні 

м’якоті, пюре або порошки, борошно з цільного зерна, висівки, пектин та інші 

згущувачі, а також мікрокристалічну целюлозу та чисті препарати харчових 

волокон. 

З урахуванням фізико-хімічних властивостей мікрокристалічна целюлоза 

знаходить широке застосування у виробництві борошняних кондитерських 

виробів, зокрема розроблена технологія бісквітних і заварних напівфабрикатів, 

цукрового печива та вафельних листів.  

При застосуванні мікрокристалічної целюлози доцільно збільшувати 

кількість води, що йде на заміс, заварювати частину борошна і подовжувати 

тривалість окремих стадій технологічного процесу. Вміст харчових волокон у 

виробах з мікрокристалічною целюлозою досягає 3-4 г на 100 г виробу, а в 

заварних напівфабрикатах для тістечок – 9 г на 100 г напівфабрикату [4, с. 14] . 

Введення мікрокристалічної целюлози в тісто призводить до деякого 

зменшення кількості сирої клейковини, проте сприяє збільшенню її гідратації і 

покращує пружні властивості. Введення мікрокристалічної целюлози в 

кількості 3-5% до маси борошна не знижує якість виробів з дріжджового та 

бездріжджового тіста. 

Целюлоза мікрокристалічна широко застосовується в харчовій 

промисловості в США. Зокрема мікрокристалічну целюлозу використовують 

для підвищення швидкості диспергування морозива і холодного десерту, що 

дозволяє зберегти їх споживчі властивості протягом тривалого часу. 

Цигановою Т.Б. був запропонований спосіб внесення мікрокристалічної 

целюлози в тісто разом з молочною сироваткою, що дозволяє отримувати 

вироби з високими споживчими властивостями і зниженою енергетичною 

цінністю. Розроблені нові види хрустких хлібців «Діабетик» та «Росток» 

енергетичної цінністю 228 і 239 ккал / 100 г, відповідно [1, с. 3]. 

Як джерело харчових волокон при виробленні кондитерських виробів 

застосовуються продукти переробки вівса. Наприклад, для виробництва 

здобних сухарів. Пластівці вводять в кількості до 25% від загальної маси 
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борошна, кількість води на заміс при цьому істотно збільшують. Зміст харчових 

волокон у виробах з вівсяного борошна в середньому досягає 4 г на 100 г 

продукту. 

Широко використовується обліпихове борошно, у виробництві заварного 

печива. Його вводять в гарячий сироп після додавання маргарину. Печиво з 

борошна пшеничного першого ґатунку з додаванням 10% обліпихового 

борошна, залишаються свіжими протягом тривалого часу. 

Нутове борошно застосовується у виробництві вафель, дієтичних тістечок, 

печива. Борошно білого ячмінного солоду – у виробництві борошняних 

кондитерських виробів з заварного тіста [5, с. 14]. 

Козубаєва Л. А., Шепелєва О. Є. патентують рецептуру пісочного печива 

«Ніжне», що містить тістоподібну основу, в якості якої використане пшеничне 

борошно другого сорту 58,0-65,0 %, пшеничні висівки 7,9-10,5 %, цукровий 

пісок 12,4-16,0 %, вершковий маргарин 12,4-16,0 %, сода 0,6-0,7 % і сіль                    

0,2-0,3 %. В результаті досягається підвищення дієтичних властивостей 

пісочного печива, а також зниження його собівартості. Застосування 

пшеничного борошна другого сорту в зазначених кількостях забезпечує 

дієтичні властивості готового виробу. Це борошно містить підвищену кількість 

периферійних частин зернівки, багатих харчовими волокнами, мінеральними 

речовинами і білково-вітамінними компонентами [6, с. 82]. 

Кальонов П. А., Гусєва Т. Є. та ін. патентують спосіб виробництва, який  

передбачає змішування борошна з пшениці, продукту з амаранту і компонентів, 

передбачених рецептурою. Для додавання готовим виробам горіхового смаку 

беруть амарантове борошно в кількості 50-70% від загальної рецептурної норми 

борошна, а для додання готовим виробам «вафельного хрускоту» 

використовують амарантове борошно грубого помелу.  

Отримують вироби з підвищеною поживною цінністю і високими 

смаковими якостями. Борошно амаранту перевершує борошно пшениці і 

кукурудзи за вмістом білка і незамінних амінокислот в 1,6 і 1,8 рази відповідно, 

а також за кількістю харчових волокон. З метою підвищення харчової цінності 
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амарантового борошна, пшеничне 1-го сорту і сочевичне борошно в 

співвідношенні 3,75: 4,2: 1 використовується у виробництві цукрового печива. 

При виробництві кондитерських виробів профілактичної спрямованості 

використовують також шрот амаранту, багатий клітковиною та іншими 

важливими макро- і мікроелементами [4, с. 3]. 

Зубченко А. Д., Магомедова П. О., Олійникова А. Я. запатентували спосіб 

приготування суміші для отримання здобного печива. У суміш з цукру, 

вершкового масла і меланжу, додатково вносять борошняний порошкоподібний 

напівфабрикат, отриманий шляхом напилення борошна на фруктовий або 

овочевий сік або пюре в потоці гарячого повітря. Фруктовий, овочевий сік або 

пюре містить багато пектину, що дозволяє збалансувати склад печива за 

поживними речовинами, знизити собівартість і полегшити засвоюваність. Це 

дозволяє підвищити якість печива за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками [2, с. 416]. 

Сафонов Г. Г., Павловська О. Є. розробили склад рецептурної суміші для 

виробництва цукрового печива, яка відрізняється від інших тим, що вона 

додатково містить сіль, арахіс смажений, висівки пшеничні або 

мікрокристалічну целюлозу і фосфоліпід або лецитин, в якості жирового 

компонента – жир рослинний або маргарин, молочного компонента – сухе 

молоко, хімічних розпушувачів – харчову соду [1, с. 80]. 

Магомедовим Г.О., Олійниковою А. Я., Плотніковою І. В. була розроблена 

технологія виробництва «жувальної» карамелі на основі порошкоподібних 

багатокомпонентних напівфабрикатів з ананасового, апельсинового, 

журавлинного і чорносмородинового концентратів багатих на мінеральні, 

білкові, пектинові речовини, органічні кислоти, клітковину та вітаміни. 

Розроблено рецептуру і технологію приготування високов'язкої 

термостабільної фруктової начинки з додаванням рослинної клітковини і 

комплексної суміші гідроколоїдів [5, с. 16]. 

Г. С. Лєшкова, Л. Л. Мєдвєдєва для зниження калорійності, збагачення 

харчовими волокнами борошняних кондитерських виробів використовували 
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рослинну сировину і продукти його переробки (кабачки, гарбуз, ріпу, турнепс, 

гречану, вівсяну, кукурудзяну муку і пшеничні висівки). Введення овочевих 

пюре сприяло збільшенню пінообразної здатності і стійкості яєчно-цукрової 

суміші для бісквітного тіста, отримання пишної, стійкої, кремоподібної маси 

для пісочного тіста [4, с. 3]. 

В. А. Васькіною був розроблений широкий спектр пектиновмісних добавок 

у вигляді пюре, паст, підварок і препаратів пектину з фруктів, ягід і овочів. 

Запатентовані способи виробництва кондитерських виробів з яблучно-

пектиновою пастою (пісочний напівфабрикат, кекс, лукум фруктовий, 

мармелад, ірис) з підвищеною харчовою цінністю.  

Розроблено технологію виробництва кондитерських виробів з 

використанням карбоксіметилцелюлози і фосфату целюлози для лікувально-

профілактичного харчування [3, с. 56]. 

Розроблені вироби розширюють можливість науково-обґрунтованого 

формування спеціальних раціонів з включенням пропонованих борошняних 

продуктів для підприємств громадського харчування, організованих дитячих і 

дорослих колективів, які проживають в екологічно несприятливих регіонах. 

Постійне включення цих виробів в раціон людини забезпечить масову 

профілактику населення від агресивних агентів навколишнього середовища. 

Висновок. Успішне вирішення цих складних завдань можливо лише за 

умови дуже тісної співпраці технологів харчової промисловості з фахівцями з 

гігієни харчування і хімії харчових продуктів. 
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Богдан Крижанівський 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ  «КИРИЛІВКА» 

В статті розглянуто основні характеристики курорту Кирилівка, його 

рекреаційні ресурси та можливості розвитку туристичної сфери. Показано, 

що нині ця територія є рекреаційним резервом і перебуває на етапі 

екстенсивного освоєння. Розширення території курорту "Кирилівка" можливе 

за рахунок непридатних і малопридатних сільськогосподарських угідь. 

Висвітлено соціально-економічних передумови розвитку цієї території. 

Ключові слова: рекреаційна територія, курорт, оздоровчі заклади, 

туристична сфера. 

Особливістю сучасного світу є розвиток рекреації як галузі господарства. 

Розвиток цивілізації приводить до збільшення вільного часу і намагання людей 

використовувати його для відпочинку та оздоровлення. Чим вищий рівень 

розвитку виробничих сил, тим вищий культурний рівень суспільства, а відтак і 

рівень потреб (у т.ч. рекреаційних), тим складніша їх структура. 

Відомо, що за грошовими витратами в постіндустріальному суспільстві 

туризм і оздоровлення вже давно перевищили витрати на їжу (на 20-30%) і в 

2,5-3 рази витрати на купівлю одягу та взуття. Таким чином, рекреаційні 

витрати перетворилися на витрати першої необхідності.  
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Рекреація – це процес відновлення фізичних, духовних і нервово-

психічних сил людини, який забезпечується системою заходів і здійснюється у 

вільний від роботи час на спеціалізованих територіях. Таке визначення 

підкреслює відновлювальну функцію рекреації. Отже, поняття «рекреація» 

характеризує не лише процес відновлення сил людини і систему відповідних 

заходів, а й простір, у якому вони здійснюються, тобто рекреаційну територію. 

Рекреаційною територією називається територія, що використовується для 

оздоровлення людей. Рекреаційні території за характером їх використання 

поділяються на дві групи. Одна з них об’єднує рекреаційні території, які 

призначені для короткочасно-періодичної діяльності (зелені зони міст, 

лісопарки, озера, ставки, річки). Друга група складається з рекреаційних 

територій тривалої рекреації (санаторно-лікувальні комплекси, приморські, 

гірські райони, туристичні бази) [1]. 

Оскільки розвиток туристично-рекреаційних комплексів є важливим 

чинником економічного та соціального розвитку держави, дослідження 

аспектів розвитку цього напрямку на території України залишаються 

актуальним напрямом досліджень сьогодення.  

Питанням розвитку рекреації присвячено ряд праць вітчизняних вчених. 

Так, в роботі Волкової І., Науменко Ю. проаналізовано розвиток рекреаційно-

оздоровчого туризму в Україні, здійснено оцінку рекреаційного потенціалу 

регіонів країни і визначено головні сучасні тенденції та перспективи розвитку 

рекреаційно-оздоровчого туризму в Україні [2]. В праці Кашуба В. О. визначені 

особливості використання засобів оздоровчого туризму в якості основи 

рекреаційно-оздоровчої технології [3]. Питанням розвитку спортивно-

рекреаційного туризму в Україні присвячено статтю Александрович Н. О., 

Скіндер Н. В., Огурцова О. П., Торянік І. П., Тетеріна Т. А [4]. Формуванню 

сучасного сектору рекреації та туризму розглянуто в роботі  O. Lyakh [5]. 

Напрямки управління ефективністю розвитку туристично-рекреаційної галузі в 

умовах нестабільності ринку України розглянуто в статті Власенко І.В. [6].  

Проте, швидкі зміни ситуації на ринку рекреаційних послуг та 

необхідність модернізації цього сектору зумовлюють важливість подальших 

досліджень.  



177 

Метою статті є дослідження рекреаційного потенціалу рекреаційної зони 

«Кирилівка».  

Матеріали та методи. Застосовано наукові методи аналізу статистичних 

даних, порівняння й узагальнення, огляд праць вітчизняних вчених. 

Виклад основного матеріалу. Родовище "Кирилівське" розташоване на 

території санаторію "Кирилівка". На родовищі використовуються ропні води і 

води середньої мінералізації. Запаси ропних вод затверджені в кількості                  

699 м
3
 /доб., середньої мінералізації - 360 м

3
 /доб. Водовідбір відповідно 

складає по 7 м
3
 /доб. Значні запаси мінеральних лікувальних ресурсів 

дозволяють розвивати на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області 

курортнооздоровчу зону. У межах області розвідані та використовуються 

мінеральні води і лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних 

типів. В оздоровчих і лікувальних цілях широко використовується озокерит та 

спелеотерапія. М. Бердянськ, м. Приморськ і смт. Кирилівка користуються 

великою популярністю у курортників. Всього на Азовському узбережжі та в 

акваторії р. Дніпра функціонує близько 600 оздоровчих закладів. У багатьох 

районах створено садиби зеленого туризму. У загальній кількості оздоровчих 

закладів 66 % перебувають у колективній власності, 20,6 % - у державній, 5,7 % 

- у комунальній та 7,7 % - у приватній. Причому в останні роки питома вага 

оздоровчих закладів, що знаходяться у приватній власності, збільшується. В 

цілому це позитивно впливає на поліпшення якості послуг, але призводить до 

подорожчання вартості відпочинку.  

Рекреаційний та туристичний потенціал Запорізького Приазов'я створює 

передумови для перспективного розвитку курортного господарства. Нині ця 

територія є рекреаційним резервом і перебуває на етапі екстенсивного 

освоєння. На розвиток рекреаційної сфери значно вплинула загальна криза в 

господарстві країни. Нестача коштів у більшості населення на відпочинок та 

оздоровлення призвела до скорочення кількості рекреаційних закладів чи 

неповного їх завантаження. Сьогодні йде процес становлення як 

функціональної, так і територіальної структури Північного Приазов'я. 

Основним елементом ієрархічної системи територіальної структури 
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Запорізького Приазов'я є курорт. У межах Запорізького Приазов'я сформовано 

три курорти: "Бердянськ", "Кирилівка" та "Приморськ". Вони мають вигідне 

географічне положення і сприятливі природні передумови для організації 

рекреаційної діяльності. Так, розміщений на південному сході Запорізької 

області, Бердянський грязьовий приморський курорт територіально об'єднує 

Бердянську косу з її кореневою частиною, курортну зону м. Бердянська, а в 

перспективі може приєднати Луначарські і Новопетровські рекреаційні угіддя 

стихійного тривалого і короткочасного відпочинку локального значення, 

розташовані відповідно на захід та на схід від меж міста.  

Кирилівський бальнеокліматичний грязьовий курорт знаходиться на 

південному заході Запорізької області і територіально об'єднує селище міського 

типу Кирилівка, коси Пересип і Федотова. На території курорту, що займає 

площу 203,3 га, переважає оздоровчий сезонний відпочинок дітей і дорослих, 

що здійснюється в 113 рекреаційних установах загальною місткістю 19,9 тис. 

людей. Розширення території курорту "Кирилівка" можливе за рахунок 

непридатних і малопридатних сільськогосподарських угідь (900 га). Це 

дозволить територіально охопити курортом Молочний лиман, що є джерелом 

мулових і сульфідних грязей. 

Серед соціально-економічних передумов найбільш сприятливою для 

розвитку рекреації в межах курорту є достатньо розвинена транспортна 

інфраструктура.У межах території курорту "Кирилівка" можна виділити такі 

зони: район селища Кирилівка представлений 10 базами відпочинку, дитячими 

оздоровчими установами, санаторієм "Кирилівка", розрахованим на одночасне 

лікування 2,1 тис. людей; коса Пересип представлена 60 базами відпочинку на 

12,2 тис. людей; спортивна база на косі Федотова представлена 129 закладами 

на 12,7 тис. людей; зона Радивонівських рекреаційних угідь для оздоровчого 

відпочинку 3,4 тисяч дітей у селі Богатир та 1,1 тис. дорослих. 

Особливу роль у туристичному та готельному бізнесі відіграє глобальна 

мережа Інтернет, що дозволяє створення регіональних інформаційних порталів 

туристичнорекреаційного призначення .Верховна Рада України 11 січня 2005 р. 

прийняла Закон України "Про оголошення лікувально-оздоровчої місцевості м. 

Бердянська Запорізької області курортом державного значення".  
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Незважаючи на все це, хижацьке використання природних ресурсів 

загрожує швидким виснаженням їх. Така ситуація зумовлена відсутністю:  

- Державного кадастру природних територій курортів України та 

Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;  

- нормативно-правових актів про визначення природних територій 

курортами державного та місцевого значення зі встановленням їх меж та зон 

санітарної охорони;  

- затвердженої відповідно на державному й регіональному рівнях медичної 

спеціалізації курортів;  

- затвердженої та скорегованої містобудівної документації на більшості 

курортних територій;  

- державного моніторингу курортних територій;  

- достатнього обсягу фінансування з місцевих бюджетів протиерозійних і 

протизсувних робіт, що загрожує руйнуванням частини прибережних територій 

та пляжів;  

- державного нагляду і контролю за дотриманням правил і норм 

використання лікувальних ресурсів (наявні унікальні природно-оздоровчі 

ресурси використовуються неефективно, існує тенденція до їх руйнування і 

знищення); 

 - диференційованих тарифів плати за користування природними 

лікувальними ресурсами у залежності від їх цінності тощо.  

Чинники, що є передумовою або джерелом виникнення проблемних 

ситуацій:  

- останніми роками відбувалося стабільне зниження рівня народжуваності 

та зростання смертності, що призвело до збільшення від'ємного природного 

приросту населення. Очевидно, що в найближчому майбутньому потенційний 

попит на внутрішній туризм зменшиться;  

- охорона історичних пам'яток забезпечується за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, що не задовольняє нагальні потреби утримання і не забезпечує 

доступності цих пам'яток для громадськості та проведення науково-дослідних 

розробок;  
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- високий ступінь техногенного навантаження на область негативно 

впливає на стан навколишнього природного середовища.  

Залишається гострою ситуація у сфері поводження з відходами, що у 

великих обсягах щорічно утворюються, розміщуються та накопичуються на 

території області. Інтенсивний розвиток галузі ще більше загострить цю 

проблему; на Запорізькій АЕС збудовано у 2001 р. сухе сховище 

відпрацьованого ядерного палива СВЯП, яке вирішило проблему його 

збереження на 50 років. З уведенням сховища в дію держава щорічно 

заощаджує десятки мільйонів доларів. Головний ефект його використання - 

збереження найпотужнішої у Європі атомної станції у складі діючих 

електростанцій України. Але це значно зменшує інвестиційну привабливість 

рекреаційних угідь області, особливо в іноземних інвесторів. Запорізька 

область посіла 4 місце у країні за кількістю викидів від стаціонарних джерел 

забруднення (підприємств) - 233,5 тис. т. Це пов'язано, передусім, із 

розміщенням у регіоні промислових об'єктів таких екологічно небезпечних 

видів економічної діяльності, як металургійна, хімічна, у т.ч. нафтопереробна 

промисловість, видобування металевих руд, виробництво електроенергії тощо. 

Особливу тривогу викликає екологічний стан узбережжя Азовського моря 

в курортній зоні (с. Кирилівка та Алтагірське урочище), де відсутнє 

водовідведення оздоровчих закладів. Вже більше 30 років ці зони не мають 

власних очисних споруд каналізації. Відсутність централізованого 

водовідведення та елементарних умов у місцях зосередження відпочивальників 

призвело вже до значних забруднень прибережної смуги, що може призвести до 

повної втрати цінного рекреаційного ресурсу.  

У цілому, води Азовського моря на території Запорізької області згідно з 

комплексною оцінкою класифікуються як брудні. Відсутні прісні води уздовж 

узбережжя Азовського моря в межах Якимівського і Приазовського районів. 

Питне водопостачання залишається найгострішою проблемою для басейну 

Азовського моря як у кількісному, так і в якісному розумінні.  

Через відсутність джерел питної води в південній частині області, у тому 
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числі в оздоровчих зонах узбережжя Азовського моря, створюється 

незадовільна епідеміологічна ситуація, що ставить під загрозу здоров'я 

населення та відпочивальників.  

Висновки. На жаль, більшість рекреаційних ресурсів не є 

самовідтворювальними. Саме тому на регіональному рівні потрібні 

цілеспрямовані дії, спрямовані на підвищення якості життя і в тому числі – на 

розвиток рекреації. До компетенції місцевої влади належать: безпосереднє 

фінансування природоохоронної діяльності, чіткий контроль за використанням 

уведення в дію природоохоронних об'єктів і потужностей за рахунок усіх 

джерел фінансування, допомога в раціональному використанні об'єктів 

соціальної сфери підприємств регіону, сприяння розвитку малого 

підприємництва у сфері оздоровчих послуг тощо. Держава підтримує 

активізацію роботи щодо створення нових єврорегіонів, а саме: 

реалізовуватиметься діяльність, яка сприятиме розвитку туристичного руху в 

прикордонній сфері шляхом проведення взаємної промоуції туристичних 

атракцій, туристичної інформації у прикордонних районах, ліквідації бар'єрів, 

що обмежуютьтуристичний рух. У рамках цього напрямку можна ставити 

завдання щодо розбудови Приазовського курорту спільно з суміжними 

областями. 
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ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ В УКРАЇНІ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ 

В статті розглянуто роль туризму у світовій економіці, проаналізовано 

динаміку туристичних потоків в Україні, виявлено основні проблем цієї галузі 

та визначено подальші перспективи розвитку сфери туризму. Здійснений 

аналіз та проведений прогноз сукупного попиту на світовому туристичному 

ринку показав, що кількість туристів з кожним роком збільшується, і 

тенденції до збільшення туристичного потоку в найближчій перспективі 

будуть зберігатися.  

Ключові слова: туризм, туристична сфера, туристичні послуги, міжнародний 

туризм, в’їзні потоки, виїзні потоки 

Протягом останніх десятиліть не менш важливе місце в світовій економіці 

займає туристична галузь, яка тісно пов’язана з такими галузями економіки як 

транспорт, торгівля, будівництво тощо. 

Щодо економічних показників то інвестиції в туристичний бізнес доволі не 

великі, а розмір прибутку є досить достатнім.  

Згідно даних ВТО відсоткове співвідношення у світовому ВВП – 9%,  

експортні послуг - 30 % , експорті послуг – 6%. Згідно даних, більше ніж 235 

млн. чоловік задіяні в туристичній сфері.  
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Як свідчать данні у 2015 послугами туристичної сфери 983 млн. осіб, а вже 

у 2017 році спостерігалась тенденція до збільшення у позначку в 1 млр. осіб, за 

цей самий період товарообіг збільшився до 1,2 трильонів $ [1].  

На туризм припадає 6 трлн дол. США світових інвестицій (4,3 % від 

загального обсягу), що забезпечує 120 млн прямих і 176 млн непрямих робочих 

місць у суміжних галузях [1].  

Туристична сфера дуже тісно пов’язана з ринковою економікою, та 

впливає на розвиток не менше ії 32 секторів.  

За умови не стабільності світової економіки, та глобальної світової кризи 

що відбулася у 2008 році багато країн створили сприятливі умови для розвитку 

туристичної галузі.  

Так як сфера туризму є достатньо новою галуззю економіка то конкуренція 

між країнами відбувається достатньо жорстко. У багатьох державах світу 

туристичний бізнес є основним джерелом надходження валютної виручки у 

держави.  

Загальновідомо, що в 15 країнах світу дохід від туристичних послуг 

перевищує надходження від експорту продукції країни, а в 45 країнах цей 

показник становить 25% від експорту.  [2].  

В теперішній період часу здійснюється становлення та розвиток 

туристичної галузі, що користується значною популярністю. 

Вивчаючи світові данні, можна з впевненістю сказати що кількість 

туристів з кожним роком все більше і більше, і це має позитивну динаміку.  

Якщо розглядати деякі області України то видно, що у нас існує все 

необхідні для розвитку туризму. На початку нового тисячоліття наша держава 

розпочала активно розвивати зовнішньоекономічну діяльність, не забувши і про 

туристичну галузь, та прийнявши Державної програми розвитку туризму та 

курортів на період до 2022 року. 

З прийняттям данної програми нашій державі необхідно здійснити 

підвищення експортного потенціалу галузі туризму, але на привеликий жаль це 
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не відбудеться без належного регулювання у цій галузі. Отже, вивчення 

туристичних послуг та його ринку було та залишається одним із напрямів 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного туризму.  

С.В. Ковальчук, В.В. Миколишина, С.І. Плакида, О.М. Лютак, Д.Л. 

Романчук, Н.В. Козубова, Г.П. Скляр, Н.О. Сагалакова, Г.О. Горіна та інші 

вітчизяні вчені присвятили багато своїх наукових праць вивченню питання 

становленню та розвитку ринку туристичних послуг.  

Однак, навіть після такої величезної кількості наукових робіт, весь час 

відбувається певні зміни що звязані недостовірністтю стат данних, значний 

вплив на глобалізаційні процеси, це все спричиняє тиск на розвиток 

туристичних послуг.  

Метою нашої роботи був аналіз міжнародних туристичних потоків нашої 

держави та його теперішній стан, визначення основних проблем що впливають 

на його гальмування, тощо.  

Одне з головних місць в світовій економіці займає туризм. Згідно світових 

даних щорічні потоки кожного року збільшуються, і в період з 1990 до 2017 

зросли втричі до 1322 млн. (табл. 1). Як свідчать данні ВТО, загальний 

сукупний прямий дохід світового туризму у світовій економіці займає 1,5% [3].  

Аналізуючі данні таблиці можна зробити певні висновки, що загальна 

чисельність туристів збільшилась на 7 % до 1,32 млр. осіб. Слід відзначити що 

найбільшу кількість туристів прийняла Європа та Африка, цей показник склав 

до +8%.  Переходячи до цифр до слід відзначити що до Європи потрапив 

671000000 туристів, а Африку відвідало 62000000 чоловік. Щодо Азіатсько-

Тихоокеанського регіону то цей показник зріс на 6 % до 324000000 осіб. В той 

же час Близький Схід вирішили відвідати 58000000 чоловік. Слід згадати і про 

Північну і про Південну Америку, яку відвідало на 3% більше  і цей показник 

склав  207000000 осіб. 

 

 



185 

Таблиця 1 – Розвиток туристичної сфери та ії динаміка 1990-2017 рр. [9]. 

 

За даними ВТО ООН наводить інформацію що у 2018 тенденція 

збережеться позитивна [4].  

Виходячи з аналізу динаміки, можна стверджувати що в нашій країні 

ситуація є нестабільною, але спостерігаються і позитивні моменти, як то з 2000 

до 2014 року, туристичні потоки зростали щороку, але навесні 2014 після 

анексії Криму РФ, значною фінансовою кризою, туристична галузь занепала.  

Незважаючи на це у 2016 відбулося поступове відродження туристичної 

галузі, ії потоки зросли на 6,77% до 13,3 млн. чоловік [5]. 

Нажаль у багатьох туристів складається враження про нашу державу, як 

про гарячу точку, і у зв’язку з цим Україна втрачає свою привабливість.  Слід 

відзначити не менш важливу роль в нашій державі відіграє в’їзний туризм, 

структура якого представлена в  (табл. 2).  

При здійсненні аналізу в’їзного туризму можна одержати наступна 

таблиця 3 . 

Проаналізувавши данні таблиці можна одержати наступну інформацію що 

в період часу з 2011-2017 рік лише з 5,72 % -1,11% туристів мали на меті 

туристичну складову відвідування нашої держави. Практично мінімальна 

кількість осіб прибуло до нашої країни з бізнесових питань  [6].  

 

 

Регіон 

 

Кількість міжнародних туристів (прибуття), млн осіб. 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Світ, загалом  436 529 677 807 949 995 1035 1087 1133 1184 1265 1324 

у тому числі за регіонами: 

Європа 262,7 305,9 388,0 448,9 484,9 516,1 533,9 562,8 580,2 608,6 649,1 670,6 

у т. ч. Україна  - - 6,4 17,6 21,2 21,4 23,0 24,7 12,7 12,4 13,3 13.7 

Азія і 

тихоокеанський 

регіон  

55,8 82,0 110,1 153,6 205,1 218,6 233,6 247,7 264,3 277,6 302,8 323,8 

Америка 92,8 109,0 128,2 133,3 150,6 156,0 163,0 168,9 181,7 190,7 200,3 206,9 

Африка  14,8 18,8 26,2 34,8 49,9 49,7 53,1 56,1 54,9 53,3 58,7 61,6 

Близький Схід  9,6 13,7 24,1 36,3 58,2 54,7 51,8 51,9 52,4 53,9 56,2 57,7 
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Таблиця 2 – Структура в’їзного туризму в Україні у 2010-2017 рр. [12]. 

Країна 
Структура, % 

2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017 

Російська 

Федерація  

37,0  

 

42,1 41,40  

 

41,69 18,54 9.91 11,05 10,29 

Молдова 19,0  19,0  21,07 21,96 33,31 35,35 32,22 31.17 

Білорусь 14,0  12,3 13,44  13,59 12,53 15,22 13,67 19,18 

Польща  10,0  8,0  6,10  5,10 8,14 9,30 8,96 8,04 

Угорщина  5,0  4,0  3,23  3,13 6,57 8,61 9,52 7,87
 

Румунія  4,0  3,4  3,44  3,56 4,60 6,14 5,81 5,56 

Словаччина  3,0  2,6  2,07  1,72 3,21 3,32 3,08 2,57 

Інші країни  8,0  8,4  9,25  9,25 13,1 12,15 15,69 15,32 

Всього  100,0 100, 0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1
Щодо

 
Угорщини, інформація від 15.03.2018 відповідно до листа Адміністрації 

Держприкордонслужби від 26.02.2018 № 0.41 

 

Таблиця 3 – Структура в’їзного туризму за метою відвідування у 2011-2017рр. 

Мета 
Частка, % 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 службова, ділова  3,01 1,52 0,68 0,39 0,33 0.25 0,63 

туризм 5,72 4,08 1,98 1,15 1,11 1.30 2,43 

 приватна 89,56 72,98 73,64 76,28 92,73 97.15 94,54 

 навчання 0,28 0,10 0,00 0.01 0,00 0.02 0,00 

працевлаштування 0,08 0,04 0,00 0,01 0,01 0.00 0,00 

 імміграція 0,30 0,18 0,02 0.02 0,02 0.02 0,00 

 культурна, 

спортивна, релігійна 

1,05 21,09 23,68 22,14 5,80 1.26 2.40 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Розрахунки автора [11]. 

 

Як свідчать данні, за 2016 рік 95% іноземців приїздили до нашої країни за 

власними справами і лише незначні 1,3% в якості туризму. Особи які ж 

перетинали нашу країну транзитом і змогли пояснити сій вїзд  понад                                 

25 складають інозеці.  

Щодо декларантів які задекларували туристичну мету своєї поїздки  то у 

2016 році, білоруси склали 84,4 тис. осіб, 44,5 тис. осіб росіяни, 12,2 тис.осіб 

турки, та 10,7 тис.осіб. ізраліїтяни [7].  
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Щодо перетину кордону то слід відзначити що найбільша їх чисельність 

складала громадяни Молдови 4,5 млн. осіб. Варто також не забувати і про 

громадян Західної Європи, хоча їх кількість значно менша ніж у країнах- 

сусідах Румунії чи Болгарії. [8]. 

Нашій державі задля того аби в рази покращити надходження від 

туристичної галузі та збільшення в частці ВВП, необхідно значно збільшити 

інвестиції в туристичну сферу. При здійснені цих усіх кроків це сприяло 

збільшенню кількості туристів до нашої країни. 

 Інфраструктура галузі в нашій країні має відбуватися по всіх ії куточка а 

не в окремих  ії регіонах.  

Це все позитивно вплинуло б на збільшення кількість іноземних гостей в 

нашій країні. Наша держава може стати однією з сильних країн на 

туристичному ринку, але це все потребує значних вкладень в інфраструктуру 

галузі  по всій території а не в окремих ії регіонах. 

Не менш важливим є те, що ми є достатньо сильним конкурентом серед 

країн Чорноморського басейну. Варто було б спробувати зацікавити туристів 

чимось ексклюзивним, чого немає у наших сусідів. Не зважаючи на нинішні 

проблеми що існують в нашій державі саме з 2014 року збільшується 

чисельність туристів з країни що не є безпосередніми сусідами.  

Як свідчать дані, протягом 2014-2016 років з таких країн як Угорщина та 

Румунія чисельність гостей зросла майже на третину. З інших країн, таких як 

Ізраїль, Туреччина збільшилась кількість гостей (зі 101 тис. до 217 тис.) і                     

(зі 120 тис. до 206 тис.) відповідно. Зі Сполучених Штатів Америки з 81,8 тис. 

до 138,2 тис.), Литви (з 30,9 тис. до 52,3 тис.), Великобританії (із 44,2 тис. до 

70,4 тис.). З таких Європейських країн Німеччини, Італії, Франція, Чехія   

зросла кількість гостей до 171,5 тис., 77,8 тис., 54,3 тис., 49 тис. відповідно. 

Грузія ж збільшила кількість наших громадян – туристів до 48 тис. осіб. 

На привеликий жаль наші туристи останнім часом все віддають перевагу 

відпочинку за кордоном, і відповідно це негативно впливає на розвиток 

економіки нашої країни.  
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При здійсненні спостережень на рахунок виїзного та в’їзного туризму 

видно що він суттєво збільшується мало не щороку,  в результаті чого є 

покращення діяльності туристичної галузі, і відповідно насичення 

туристичного кошику і зацікавленість іноземців нашою державою.  

Більше п’ятдесяти  років туристична галузь все більше і більше 

удосконалюється та покращується, та стає однією з найбільш швидко 

розвиваючим сектором економіки.  

Говорячи про туризм загалом, то прогнози свідчать про збільшення 

надходжень від нього близько 2,9% щорічно  аж до 2027 року, в еквіваленті    

до 7,0 млр. $ або 6,2% ВВП в 2027 році.    

Варто також не забувати і про зайнятість населення  в цій галузі економіки, 

близько 247000 людей.  

При певному зростанні економіки, очікується збільшення зайнятих в 

туристичній сфері щороку на 1,3%, що дозволить залучити в цей сектор 

економіки до 2027 року близько 1000092 чоловік.  

Міжнародна туристична галузь, всього світу поступово но впевнено 

зростає, близько 10% щороку, України цей відсоток складає трохи менше, на 

рівні 9%.  

Наша держава має не розкритий туристичний потенціал, що включає в 

себе розвинуту  санаторно-курортні комплекси, рекреаційний потенціал, але 

напри великий жаль за останні роки ситуація в нашій державі склалась не на 

нашу користь; окупація частини території та анексія Криму, а також не 

стабільна політична ситуація все це спричинило зміни в обсягах туризму в 

майбутньому. 

Список використаних джерел: 

1. "The World Tourism Organization", available at.URL: 

http://www2.unwto.org (дата звернення: 07.04.2021). 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://ukrstat.gov.ua.  

3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України . 

URL: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7ce03fa9-91c1-4b9f-9d7c-

948d8a7203e6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuvalo Turistichnii 

PromorolikUkraini (дата звернення: 07.04.2021). 

http://www2.unwto.org/
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7ce03fa9-91c1-4b9f-9d7c-948d8a7203e6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuvalo%20Turistichnii
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7ce03fa9-91c1-4b9f-9d7c-948d8a7203e6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuvalo%20Turistichnii


189 

4. Офіційний сайт Світової організації туризму URL: 

http://mkt.unwto.org/en/barometer (дата звернення: 06.04.2021). 

5. Власенко І. В. Особливості сільського зеленого туризму та перспективи 

його розвитку в Україні Збалансоване природокористування. 2016. № 1.                          

С. 37-41 URL.:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_1_8 (дата звернення: 

05.04.2021). 

6. Офіційний сайт Travel to Ukraine URL: http://travel-to-

ukraine.info/en.(дата звернення: 07.04.2021). 

7. Офіційний сайт Be inside URL: http://beinside.ua/program/be-enriched. 

8. Офіційний сайт Ukraine Travel Secrets URL: http://ukraine-travel-

secrets.com. (дата звернення: 04.04.2021). 

 

УДК 338.48(045)  

Дмитро Криницький 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГНОЗІВ ТА ЇХ РИЗИКИ 

 НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 

Проаналізовано особливості розробки прогнозування туристичного ринку 

виникнення певних ризиків, та способи боротьби з ними. Показано вплив 

прогнозування на світовий туристичний ринок, з якого видно, що туризм 

являється передовою галуззю в світовій економіці.  

Ключові слова: туристична галузь, туризм, прогноз, невизначеність, ризик, 

подорож. 

Звернувши увагу на те, що кожного року у світі відбувається понад 800 

млн. подорожей, половина з яких  у межах Європи. Близько 60% цих 

подорожей мають на меті відпочинок. Туризм вносить велику роль в розвитку і 

процвітанні багатьох країн. Частка туризму у світовому експорті товарів і 

послуг складає близько 13%, у країнах ЄС - 14%. Туристична галузь формує 8% 

сукупного ВВП країн ЄС, забезпечує майже 11% економічного зростання, у ній 
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зайнято 12% світових трудових ресурсів. Основними показниками розвитку 

туризму у світі являється, збільшення туристичних потоків, та зменшення 

витрат часу, цей аспект дає поштовх до стрімкого розвитку інфраструктури, 

обширному наданню різноманітних послуг, та піднесенню туристичної галузі в 

цілому, що збільшує потяг до конкурентної боротьби на туристичному ринку 

[6].  

Для забезпечення правильного розвитку конкурентної спроможності на 

ринку використовують різні методи прогнозування з метою доцільного 

використання ресурсів та потенціалу певної країни, тенденції туристичних 

вподобань та уникнення ризиків втрати потенціалу країни. 

В наш час проблемам прогнозування на туристичному ринку приділена 

величезна увага, як відомих туристичних організацій так і учених: В. Фрезера, 

Х. Клемента, С. Каспара, Ф. Котлера, Х. Рюттера, Ю. Блохіна, Г. Карпової,                  

Г. Папіряна, В. Сапунової, Ю. Забалдіної та інших. Не зважаючи на те, що 

проблему прогнозування приділена така увага світу, воно залишається доволі 

суперечливим і має велику кількість різноманітних думок [5]. 

Тому проаналізуємо деякі з них без чого неможливо буде створення 

прогнозу.  

Метою статті, являється доведення ефективності методів прогнозу в 

туризмі, а також виявлення особливостей та ризиків прогнозу в галузі 

туристичного ринку ураховуючи фактори невизначеності. 

Туризм, будучи одним з найбільших секторів економіки у світі, створює 

робочі місця, сприяє експорту та процвітає у всьому світі з кожним роком. 

Тому важливо мати  правдиві дані та як помога точніші прогнози. 

Прогноз – це наукове припущення, яке базується на інформації того, що 

відбувається і буде відбуватись в певній галузі в майбутньому, звертаючи увагу 

на світову ситуацію.  

Суть туристичної індустрії зумовлює низький рівень прогнозів, через 

находження в ній великої кількості факторів та показників. 

Образ моніторингу обирають за часом: оперативний, короткотерміновий, 
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або за територіальним обсягом: державний, регіональний, місцевий і та інші. 

Виокремлюють також фактори, які мають вплив на розвиток туризму 

безпосередньо або ж опосередковано, і визначають сила впливу кожного 

фактору на параметри моніторингу, ураховуючи ризик та невизначеність 

процесів.  

Як відомо, у теорії економічного ризику під невизначеністю розуміють 

неповноту чи відсутність інформації на тему умови виконання моніторингу й, 

найголовніше, на тему витрати та результати [2].  

Перспективний моніторинг розвитку туристичної галузі пов’язаний із 

ймовірним бізнес-плануванням її показників розвитку й оцінкою її 

ефективності в умовах невизначеності та ризику. Ці умови зумовлюють 

специфіку прогнозі. Вона полягає в тому, що розглядаються матеріали які 

коливаються та методи їх урахування при оцінці ефективності моніторингу. 

Потрібно також дотримуватись методів оцінки плинності шляхом перевірки 

стійкості туристичного ринку, з чого варто уточнити описання 

невизначеностей,та скорегувати результати прогнозу в одне ціле. Тому і 

з’явилися поняття допустимих значень при виборі показників [8]. 

Організаційно-економічний механізм реалізації проекту прогнозування, 

пов’язаний з ризиком, має включати в себе певні специфічні елементи, які 

дозволять знизити ризики, за для того, щоб зменшити пов’язані з ним негативні 

наслідки. У проектах прогнозування потрібно враховувати  специфічні 

механізми стабілізації, які б забезпечили захист інтересів учасників ринку при 

несприятливих змінах умов реалізації прогнозу. Є кілька виходів із даної 

ситуації. В першому із них можна спробувати знизити ступінь самого ризику, 

за рахунок додаткових витрат на створення фінансових резервів і запасів, 

удосконалення технологій, страхування ризиків, а в іншому ризик 

розподіляється між учасниками ринку. Усі такі витрати необхідно обов’язково 

враховувати при визначенні ефективності проекту дослідження [1]. 

Розвиток туристичної галузі в будь-якій країні визначається такими 

факторами, як: 
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- політична та соціальна стабільність у країні; 

- національна політика й міжнаціональні відносини; 

- кон’юнктура міжнародного туристичного ринку; 

- ступінь державної підтримки туризму; 

- стан матеріальної бази туризму; 

- інвестиційна привабливість туристичної галузі; 

- розумна цінова політика; 

- інтеграція вітчизняного туризму у світовий туризм; 

- демографічна й соціальна структури населення; 

- безпека туристичних мандрівок; 

- наявність висококваліфікованих кадрів; 

- національні традиції; 

- існування рекреаційних зон; 

- катаклізми природного та техногенного характеру, які важко 

прогнозовані [7]. 

Всесвітня рада з туризму та подорожей WTTC, проводить велику кількість 

роботи впродовж року, випускаючи звіти та прогнози про вплив подорожей і 

туризму на економіку і зайнятість для 185 країн і 25 географічних або 

економічних регіонів світу. Дані прогнози, разом з Oxford Economics, є 

неймовірно важливою складовою, що допомагає у створення певних рішень та 

являється підтвердженням величезної цінності, яку подорожі і туризм 

приносять економіці. Останнє щорічне дослідження WTTC показує: 

Сектор подорожей і туризму втратив майже 4,5 трильйона доларів США і 

досяг 4,7 трильйона доларів США в 2020 році, при цьому внесок у ВВП 

знизився на приголомшливі 49,1% в порівнянні з 2019 роком; в порівнянні з 

падінням світової економіки на 3,7% ВВП в 2020 році. 

У 2019 частка сектора подорожей і туризму в світовому ВВП становила 

10,4%; частка, яка знизилася до 5,5% в 2020 році через триваючі обмежень 

мобільності [3]. У 2020 році було втрачено 62 мільйони робочих місць, що є 

скорочення на 18,5%, в результаті чого у всьому світі залишилося всього                  
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272 мільйони робочих місць в порівнянні з 334 мільйонами в 2019 році. 

Витрати внутрішніх туристів знизилися на 45%, в той час як витрати іноземних 

туристів знизилися на безпрецедентні 69,4%. 

За прогнозами Всесвітньої Туристичної Організації  у 21 столітті буде 

очікуватися туристичний бум: до 2022 року в ці дані покладені останні 

прогнози, поєднанні з всесвітньою пандемією та вакцинацією зросте до 1,6 

млрд. чоловік за рік, що означає збільшення туристичних подорожей у 2,4 рази 

порівняно з 2000 роком. При цьому до 2022 року передбачається збільшення 

доходів від туризму до 2000 млрд. доларів США. Спрогнозовано 

найпопулярніші туристичні напрямки до 2022 року. 

 Таблиця 1- Прогноз найпопулярніших туристичних напрямків до 2022р.[4] 

Країна Кількість 

туристичних 

прибуттів, млн. 

Частка на світовому 

туристичному ринку, 

% 

Динаміка зростання 

2000-2020 рр., % 

Китай 137,1 8,6 8,0 

США 102,4 6,4 3,5 

Франція 93,3 5,8 1,8 

Іспанія 71,0 4,4 2,4 

Гонконг 59,3 3,7 7,3 

Італія 52,9 3,3 2,2 

Великобританія 52,8 3,3 3,0 

Мексика 48,9 3,1 3,6 

Росія 47,1 2,9 6,7 

Чеська Республіка 44,0 2,7 4,0 

Усього 708,8 44,2 - 

 

Лідером за передбачуваною кількістю туристичних подорожей повинен 

стати Китай (137,1 млн.) це пояснюється ефективною стратегією боротьби під 

час пандемії. Другими за популярністю мають бути США (102,4 млн.), далі - 

Франція (93,3 млн.), Іспанія (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.). Щоденні витрати 

туристів, за винятком коштів на авіаперевезення, збільшаться до 5 млрд. 

доларів у день.  

Очікується бурхливий розвиток виїзного туризму. Найбільшими країнами 

постачальниками туристичних потоків можуть стати Великобританія, 

Німеччина, Японія, США, Китай. Ці дані можуть коливатись в залежності від 

просування хвороби у світі (табл. 1). 

https://tourlib.net/wto.htm
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Україна у 2001 році за кількістю прибуття іноземних туристів займала 22 

місце у світі (5,8 млн. осіб, що становить близько 1% від світових туристичних 

прибуттів). За прогнозними розрахунками ВТО щодо розвитку в’їзного туризму 

в Україні його чисельність повинна зрости до 14,0 млн. осіб до 2022 року. 

Туристичний ринок, являється одною із найперспективніших ніш 

економіки для багатьох країн світу, вона вимагає прийняття правильних і 

своєчасних рішень, тому прогнозування являється одним з найкращих методів 

для залучення туристів ,та створення конкуренції на ринку.  
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Харчова промисловість є однією з основних галузей нашої держави. Рівень 

розвитку харчової промисловості інтенсивно зростає, підприємства постійно 

оновлюють асортимент продукції, працюють над поліпшенням її якості та 

зовнішнього оформлення. Як наслідок, зростає конкурентоспроможність 

українських товарів і на зовнішньому ринку. 

На сучасному етапі розвитку технологій та обладнання в харчовій 

промисловості однією з важливіших галузей є олійно-жирова промисловість. 

Вона забезпечує населення рослинними оліями, а також важливими 

продуктами їх переробки, як маргарин, майонез, гліцерин і жирні кислоти, 

мила, фосфатиди, перетерефіковані жири і багато іншої продукції. 

Маргарини є одним з перспективних продуктів харчування.  

Їх використовують  для виготовлення овочевих, рибних та м'ясних страв у 

домашній кулінарії та на підприємствах ресторанного господарства, а також 

для готування бутербродів та десертів  [1, 2, 3, 5]. 

Маргарин являє собою високодисперсну жирову емульсію, до складу якої 

входять жири, молоко, сіль, емульгатори, фосфоліпіди та деякі інші 

компоненти. За смаком, ароматом, кольором, консистенцією, структурою та 
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харчовою цінністю маргарин подібний до вершкового масла. Крім того 

маргарин  за калорійністю не поступається свинячому жирові та перевищує 

вершкове масло, і в  той же час є ще й дієтичним продуктом. 

На теперішній час об’єм виробництва маргарину збільшується і в значній 

мірі підвищується якість  маргарину, що  є результатом додавання до його 

рецептури  вітамінів та інших поживних речовин.  

Сьогодні делікатесний, столовий і кулінарний маргарини виготовляють 

виключно з натуральних  і модифікованих жирів [3, 5]. 

Мета роботи – удосконалення технології, розробка рецептури та оцінка 

якості столового маргарину. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:  

– обґрунтувати доцільність використання рецептурних інгредієнтів для 

виробництва столового маргарину;  

– розробити рецептуру та удосконалити виробництва столового маргарину;  

– провести оцінку якості столового маргарину. 

Зростання виробництва маргарину в Україні обумовлений декількома 

факторами. 

По-перше, функціональним  фактором: для підвищення  виробництва 

кондитерських виробів в Україні є як збільшення внутрішнього питання по 

кондитерським  виробам, так і існуюче зростання експорту даної продукції в 

країнах. 

По-друге, цікавість до виробництва маргаринової продукції зросла збоку 

компаній, які одночасно володіють або є акціонерами олійнодобувних і 

маргаринових заводів (з метою компенсації витрат в процесі виробництва 

основної продукції підприємства). 

По-третє, збільшенню виробництва маргарину сприяє збільшення його 

експорту з України, а також  зниження його імпорту в країну. 

Розвиток підприємств з виробництва маргаринової продукції відбувається, 

в основному, за рахунок розширення асортименту маргарину, покращення його 

якості [1, 2, 3]. Для виробництва столового маргарину застосовується основна і 
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допоміжна сировина. Жирова основа – найбільш суттєва і важлива складова 

частина маргарину, влна визначає структурні і органолептичні  показники 

готового продукту. Рослинні олії, гідровані, переетерифіковані жири повинні 

бути повністю знеособлені, тобто не мати запаху і смаку вихідної олії чи жиру.  

Рослинні олії вносяться до складу жирової основи маргарину для 

забезпечення в продукті необхідної пластичності і легкоплавкості, а також для 

підвищення фізіологічної цінності.  Олія соняшникова рафінована дезодорована 

повинна відповідати вимогам ДСТУ 4492-2008. 

Фізико-хімічні показники жирів, що використовуються для виробництва 

маргарину, регламентується нормативно-технічною документацією.  

Для виробництва маргарину використовуються саломаси, в тому числі і 

пластифіковані (переетерифіковані).  

Харчовий саломас марки М1-1  та  харчовий саломас марки М1-5 

рафіновані дезодоровані повинні  відповідати вимогам СОУ 15.4-37-209:2004. 

Вимоги до готової продукції. Маргарин – жиро-водний продукт, що має 

пластичну або рідку консистенцію, і який виробляють із олій (натуральних, 

фракційованих, переетерифікованих, гідро- генізованих), гідрогенізованих 

жирів риб і морських ссавців, або їхніх композицій, з додаванням або без 

додавання тваринних жирів і молочних продуктів, поверхнево-активних 

речовин, а також харчових і смакоароматичних добавок або без них. 

Маргарин призначений як для безпосереднього вживання в їжу, так і для 

домашньої кулінарії та ресторанного господарства, а також в хлібопекарській, 

кондитерській, харчоконцентратній, консервній та інших галузях харчової 

промисловості. 

Маргарин столовий повинен відповідати вимогам ДСТУ 4465:2005 

«Маргарин. Загальні технічні умови». 

Залежно від призначення маргарин поділяють на групи, які наведено у 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Класифікація маргарину 

Назва Група маргарину Призначення маргарину 

Маргарин Столовий Для використання у хлібопекарському, 

кондитерському, кулінарному, харчо-концентратному 

та консервному виробництві, у домашній кулінарії і 

мережі ресторанного господарства 

 

Технологічна схема виробництва столового маргарину включає такі 

основні стадії: емульгування, теплова обробка, охолодження, пластифікація, 

кристалізація, пакування готового продукту. 

Провідними процесами у виробництві маргарину є диспергування 

рецептурних компонентів, переохолодження і кристалізація емульсії типу «вода 

в жирі». Інтенсивне розпилення проводиться до розміру часток 6 ... 15 мкм. В 

результаті різкого охолодження емульсії та інтенсивної механічної обробки 

тонкого. 

В результаті різкого охолодження емульсії та інтенсивної механічної 

обробки тонкого охолодженого шару продукту відбуваються складні процеси 

кристалізації і рекристалізації триацилгліцеринів – жирової основи маргарину, 

визначаючи найважливіші показники якості готової продукції – консистенцію, 

пластичність і температуру плавлення [1, 2].  

Технологія твердих маргаринів передбачає здійснення наступних процесів: 

дозування компонентів; створення жирової фази; підготовка водно-молочної 

фази; переохолодження, поєднане з механічною обробкою (в інтервалі 

температур, близьких до температури застигання жирової основи маргарину); 

структурування в кристалізаторах з утворенням маргарину;  упаковка в 

споживчу і транспортну тару. 

Основою забезпечення ефективного розвитку олійно-жирового комплексу 

є здійснення реструктуризації підприємств, систем управління та покращення 

фінансового стану, удосконалення технології виробництва. 

Апаратурно-технологічна схема виробництва маргарину наведена на 

рисунку 1. 
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1,2 – Ємкості для водяної та молочної фаз; 3 – Ємкість для олії; 4 – Ваги; 5,6 – Апарати для 

приготування маргаринової емульсії; 7 – Фільтр; 8 – Насос- емульсатор; 9 – Вотатор; 10 – 

Автомат для фасування; 11 – Ємкість для приготування емульгатора; 12 – Ємкість для 

барвника; 13 – Плавильник; 14, 15, 16 – насоси. 

Рисунок 1 – Апаратурно-технологічна схема виробництва маргарину 

 

З урахуванням загострення конкуренції на світових ринках стратегія 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного олійно-жирового комплексу 

має базуватися на формуванні дієздатних кластерів, до складу яких 

залучаються підприємства-лідери і технологічно пов`язані з ними 

спеціалізовані виробництва цієї чи суміжної галузі.  

Пропонується впровадити удосконалену технологію виробництва 

столового маргарину на підприємстві. Це дозволить задовольнити потреби 

споживачів та збільшити асортимент продукції. 
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Дана стаття присвячена вивченню особливостей та характерних ознак 

японської кухні. В результаті проведеного дослідження встановлено, що 

однією з характерних рис японської кухні є її простота. Японці споживають в 

їжу свіжі сезонні продукти, особливо рибу і овочі. Їх споживають сирими, або 

злегка термічно обробленими для того, щоб зберегти їх первинний смак. 

Незначну кількість м’ясних білків японці компенсують соєю і продуктами її 

переробки, які в поєднанні з приправами, такими, як васабі і імбир, є основними 

елементами японського столу. Ще однією особливістю є рис, який замінює 

японцям хліб. 

Ключові слова: японська кухня, суші, риба фугу, особливості, звичаї, здорова 

їжа, рис, васабі. 

Японська кухня одна з найоригінальніших і старовинних, її витоки сягають 

в далеку давнину. Традиції синтоїзму і дзен-будизму, а також острівне 

географічне розташування вплинули на те, що японська гастрономія стала 

синонімом здорової їжі. В її основу покладені рослинні продукти: овочі, рис, 

фрукти, а також риба і морепродукти. Японські кухарі дуже делікатні в 

приготуванні та оформленні кожної страви, щоб таким чином, зробити її 

смачною і привабливою на вигляд [1]. 
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Метою написання даного дослідження є вивчення особливостей 

становлення та розвитку японської кухні та її роль на ринку ресторанних 

послуг. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням питань 

національної ідентичності кухонь світу займались такі науковці як: П. Алтер,       

Р. Брубакер, Р. Гартман, Е. Еріксон, Г .Кон, Дж. Марсія, Ф. Мейнке Е. Сміт,                 

З. Фрейд та інші. На думку сучасних зарубіжних дослідників процес 

повсякденного харчування є чинником само ідентифікації, у полі низки 

культурних значень та індикатором національної приналежності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З 1603 по 1867 рік Японія, була 

ще багато в чому ізольованою країною. У цей період уряд проводив політику 

заборони на вживання м'яса, щоб зупинити агресію серед населення. В 

результаті японці звернулися до рибі, і їх пізнання про способи її приготування 

і теплової обробки є неперевершеними. Той факт, що Японія є островом, дав 

народу можливість доступу до найрізноманітнішої свіжої риби, звідки і пішов 

звичай вживати рибу в їжу сирою. Після 1867 року, коли Японія почала  

комунікувати зі світом, в раціон жителів острова поступово увійшло м'ясо. 

Спочатку його почали додавати в раціон  для хворих, і з цього моменту м'ясо 

отримало широку популярність, і з нього готуються унікальні японські страви 

[2]. 

Основні особливості японської кухні: 

1. Меню японців відрізняється в залежності від періоду року.  

2. Важливою частиною японської кулінарії є мистецтво сервіровки.  

3. Японську кухню іноді називають іграшкою для дорослих: японець 

«їсть» очами, так як для нього дуже важливо оформлення страв.  

4. Свіжість продуктів має велику цінність у Японії. Японці полюбляють, 

коли трапеза складається з великої кількості маленьких страв різного смаку. 

Класична японська трапеза аристократів складалась із 15-20 маленьких 

страв. Відсутнє поняття «головна страва». Крім того, не має ділення на – перші, 

другі, супи або холодні та гарячі страви. Є початок трапези, її середина, 

завершення. Обід можна починати з будь-якої страви, але зелений чай 

супроводжує обід завжди [3]. 
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Якщо на Заході основними вважають чотири смаки: солодкий, солоний, 

гіркий і кислий, то на Сході, особливо в Японії, до них додають п’ятий смак – 

умамі. Середній між гострим і пряним, він притаманний, як мінімум 40 

продуктам, найвідомішими з яких є: сир пармезан та соєвий соус. Різні кольори 

є обов’язковими для японської кухні. Яскрава японська їжа насправді сягає 

корінням у культуру країни. Поширеність п’яти кольорів у традиційній кухні 

стосується як візуальної привабливості, так і харчування. Кольори, які повинні 

бути присутніми, - це чорний, зелений, червоний, білий та жовтий. Коли в їжі є 

різноманітні відтінки, кухарі впевнені, що вони приготували збалансовану їжу 

[1]. 

Рис – японський хліб, без якого не можна уявити традиційний стіл. 

Культура вирощування рису стала частиною національного світогляду синто: 

ставлення до рису має сакральний характер. Вирощування цієї культури 

вимагає маси ручної колективної роботи. Вважається, що саме з цим пов'язана 

традиція жити великими сім'ями під одним дахом та займатися спільною 

працею. Більшість традиційних свят та фестивалів також мають безпосередній 

стосунок до вирощування рису. Існує також так званий національний рисовий 

місяць, сама ця назва виявляє роль цієї культури в Японії. Найчастіше японці 

їдять рис без будь-яких приправ, масла і навіть солі, пояснюючи це тим, що рис 

і без того має тонкий та багатий смак. Прикладом додавання до рису 

інгредієнтів та приправ є суші, одна із найпопулярніших страв японської кухні. 

Для приготування цієї страви використовують заздалегідь оброблений рис, 

здобрений оцтом та заправлений цукром [3]. 

Японію омиває океан і кілька морів, які багаті на рибу, морепродукти і 

їстивні водорості. Тому, використання дарів моря – важливий пріоритет 

японської кухні. На відміну від сусідніх країн, в Японії не прийнято піддавати 

рибу глибокій термічній обробці, щоб не втратити природний смак. Тому, 

найчастіше, маринують, злегка обсмажують, готують на пару, тушкують або 

подають в сирому вигляді. Мешканці країни використовували всі можливі 

способи їх приготування. Пристрасть до дарів моря, призвела до таких 

крайнощів, як споживання в їжу сирої риби, навіть отруйних її видів.  
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Є у японській кухні особливий делікатес – фугусаши – страва із риби фугу. 

Фугусаши – дуже красива та унікальна за смаком страва. Вона готується із 

невеличкої риби (іглобрюх, діодонт або фахак). Щорічно у Японії з'їдається 

більш ніж 1,5 тис. тонн фугу.  

Незважаючи на те, що риба дуже отруйна і може викликати миттєву 

смерть, її масово вживають в їжу. Місця, де можна скуштувати фугу, 

регламентуються законодавством, а кухар, який її готує, повинен отримати 

спеціальну ліцензію. Риба фугу є найотрутнішою рибою в світі. ЇЇ отрута 

міститься майже у всіх нутрощах, особливо багато її в печінці. В 1984 році було 

заборонено продаж цієї риби. Щороку від споживання цієї риби вмирають до 

200 людей. Рибу фугу ловлять з особливою акуратністю, щоб запобігти її 

пошкодженню. Нагакаї – майстри приготування фугу, миють її в великому 

об’ємі води і потрошать у відповідності до суворих правил [1]. 

Кацуобуші – символ японської кухні. Більша частина японського вилову 

скумбрії призначена для приготування кацуобуші, в якому, на думку багатьох, 

полягає сутність японської кухні. Після кип’ятіння риба розрізається навпіл і 

чиститься від шкіри і кісток. Потім вона висушується на сонці, коптиться і 

в’ялиться протягом 6 місяців. Коли вона стає твердою, як дерево, її 

обстругують, і отриману стружку використовують для бульйону або приправ 

[1]. 

Японці також готують і м'ясо. Перлиною японської кулінaрії ввaжається – 

мaрмурове м'ясо кобе. М'ясо нaстільки ніжне на смак, що буквально тане в роті. 

Секрет страви не в способі приготування, а в ґатунку м'яса. Бичків пасуть на 

найчистіших лугах, годують добірним кормом, поять джерельною водою, а 

також пивом і щодня роблять електромaсаж. Щоб бички не перевтомилися, їх 

підвішують у люльки і дaють послухати хорошу музику. У результаті м'ясо 

отримує гарний мармуровий візерунок з прожилок. Це м'ясо є найдорожчим в 

світі, вирізка коштує близько 1000 долларів [6]. 

Але існує страва, завдяки якій японська кухня стала відомою у всьому 

світі. Суші – національна страва Японії, на основі рису і сирої риби. Страва 

з’явилась завдяки тисячолітньому методу консервування риби, який 

використовувався в  Японії і в інших країнах Південно-Східної Азії.  
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Пластовану сиру рибу клали під прес з рисом і сіллю, щоб природна 

ферментація рису посприяла її консервуванню. Така риба могла потім 

зберігатись на протязі року. Використаний при цьому рис ставав непридатним 

для їжі і викидався. Японці почали  використовувати в їжу і рис лише у XVI 

столітті, і починаючи з того часу він став невід’ємною частиною суші. Трохи 

пізніше, через три століття, японський кухар Ханайя Йехей наважився подати 

до столу не консервовану, а свіжу рибу, яка відразу стала улюбленою стравою у 

країні.  

Для суші рис змішували з оцтом, а також з овочами і водоростями. В 

кожному регіоні з’явився свій вид суші. Для суші найчастіше 

використовувались такі види риби: тунець, морський лящ, камбала і морський 

судак. Також часто використовувались креветки, варений восьминіг і 

японський омлет, призначений для урізноманітнення смаку. Після 

інтернаціоналізації страви (якій посприяли переважно американці) були введені 

такі інгредієнти як сьомга і авокадо, щоб зробити суші доступнішими [1]. 

Суші – це японська страва, яка містить спеціально підготовлений рис і, як 

правило, якийсь вид риби або морепродуктів, часто сирий, але іноді варений. І 

хоча, часто слово суші асоціюється з сирою рибою, насправді, саме рис є 

найважливішим інгредієнтом. Насправді, рис в суші настільки важливий, що 

кухарі в Японії проходять роки навчання, щоб навчитися правильно готувати 

рис, перш ніж вони коли-небудь почнуть обробляти будь-яку рибу чи 

морепродукти. Рис для суші – це середньозернистий білий рис, який готують з 

оцтом та іншими приправами, такими як сіль та цукор. Звичайним сортом рису, 

що використовується для суші, є японіка, зокрема сорт Кошихікарі [3]. 

Маючи на увазі, що всі суші виготовляються з рисом, насправді існує лише 

два основних типи суші, відомі як нігірі та макі. Суші Нігірі складаються з 

насипу рису овальної форми з скибочкою риби або морепродуктів зверху. Риба 

або морепродукти, як правило, сирі, але іноді ферментовані. Для нігірі рис 

формується вручну, а риба або інша начинка вручну натискається на рис. Іноді 

кухар додає трохи васабі між рибою та рисом. До складу гарнірів входить 
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подрібнена зелена цибуля або імбир. Цікаво, що нігірі-суші призначено їсти 

вручну, а не паличками. І хоча занурення суші в соєвий соус є прийнятним, 

правильний спосіб зробити це – перевернути його так, щоб рибна сторона 

переходила в соєвий соус, а не рисова. Макі – це вид суші, де рис і риба 

обвалюються в листі водоростей, що називається норі. Існує кілька основних 

видів макі [1]. 

Згідно японського етикету суші їдять паличками або руками. З метою, щоб 

підкреслити унікальний смак кожної порції, її обов’язково вживають разом із 

річковим хріном васабі та соєвим соусом. Коріння вaсабі, який дуже гострий нa 

смак, розтирають до стaну пaсти і деяку частину його додaють до соєвого 

соусу. Вaжливо зaзначити, що вaсабі є не тільки припрaвою, але і сильним 

антибaктеріальним зaсобом.  

Згідно дослідженням, які провели японські та американські вчені, васабі 

дійсно має здатність вбивати мікроби, при чому навіть знижує ризик таких 

захворювань, як астма, рак крові та СНІД. Крім того, васабі ще має здатність 

запобігати руйнуванню емалі на зубах. Рекомендується перед вживанням суші 

за допомогою скибочки маринованого імбиру нейтралізувати дотикові 

рецептори ротової порожнини. Тоді в повній мірі можна при кожній новій 

порції суші відчути нові смакові відчуття [4]. 

Більшість кухарів суші – чоловіки. У більшості ресторанів досі 

відмовляються наймати кухарів-жінок, так само багато хто цінителі не бажають 

їсти суші, приготовлені шеф-кухарем жінкою. На їхню думку, у жінок 

температура тіла вища, тому вони не можуть приготувати настільки вишукану 

страву, нібито навіть різниця в 2-4 градуси впливає на смак продукту [4]. 

Окрім суші, японська кухня має страви, які яскраво характеризують 

національну кухню Японії:  

 «сашимі» – тонкі скибочки риби, кальмара і восьминога, на плоскій 

тарілці з овочами, листами сісо і соусом васалі;  

 «тяхан» – японський плов, який буває зі свининою, куркою, креветками 

та іншими морепродуктами;  
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 «темпура» – шматочки риби, м’яса або морепродуктів, приготовані в 

клярі;  

 «кусіякі» – маленькі шашлички з риби і морепродуктів, приготовані на 

грилі;  

 «які торі» (смажена птиця) – курячі шашлички з овочами;  

 «тонкацу» – відбивна зі свинини, обсмажена в сухарях з яйцем;  

 «нікудзяга» – тушковане м’ясо з цибулею та картоплею;  

 «сусі» – сира риба з оцтом, укладена на рисові подушечки;  

 «унагі» – прісноводний вугор, приготований на вугіллі;  

 «норі макі» – японські голубці з риби, рису, загорнуті в морську капусту.  

З безалкогольних напоїв японці віддають перевагу чаю, особливо 

зеленому. З найдавніших часів, чайна церемонія займає важливе місце, в 

національній кухні Японії. Причому, в чай не прийнято додавати цукор. 

Традиційним алкогольним напоєм є «саке» (напій самураїв). Іноді саке 

називають рисовою горілкою [5]. 

В наш час японська кухня отримала широке розповсюдження і 

користується величезною популярністю у кожному куточку світу. Ця 

популярність багато в чому пояснюється справді філософським ставленням 

японців до їжі в цілому – продукти повинні бути здоровими. Тому з 

абсолютною впевненістю можна сказати, що довголіття японської нації 

напряму пов'язане з тим, що вони їдять.  

Список використаних джерел: 

1. Ощипок І.М., Пономарьов П.Х., Філь М.І. Кухні народів світу: навч. 

посібн. Львів: Видавництво «Магнолія 2006». 248 с. 

2.  Ростовський В. Кухні народів світу: підруч. Кондор, 2016. 502 с. 

3. Особливості японської кухні: веб сайт. URL: /site/islandsakura/nacionalna-

kuhna (дата звернення: 10.04.2021) 

4. Островська Г. Курс лекцій з дисципліни «Кухні народів світу» для 

студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр». 2018. 162 с. 

5. Челимбиенко В.А., Зигуля И.В. Кухни народов мира. Харків:  2011. 461   



207 

УДК 502/504:338.48(477) 

Христина Кучанська 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ: ВИДИ, ЗНАЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

В статті було визначено основні види екологічного туризму, а також основні 

завдання, цілі екологічного туризму. Обґрунтовано, що екологічний туризм є 

одним з найбільш доступних видів туризму, оскільки є невибагливим з точки 

зору інфраструктури. Вітчизняний стан екологічного туризму потребує 

вдосконалення, незважаючи на велику кількість об’єктів туризму. 

Ключові слова:  екологічний туризм, відпочинок, сільський туризм, природно-

заповітний фонд, природне середовище. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Туризм виконує цілий ряд функцій, таких як 

створення умов для переміщення видів діяльності та відпочинку, забезпечення 

охорони здоров’я, обслуговування потреб населення, формування 

загальноосвітнього та культурного рівня населення. Туризм забезпечує 

різноманітність вражень, контрастну зміну відновлення та видів діяльності, 

ефективно сприяє зменшенню нервового напруження. Екологічний туризм має 

на меті екологічне освітлення широких мас населення, особливо молодих, 

бажаючих поглибити свої знання в галузі екології. Одна з головних причин 

зростання інтересів до екологічного туризму – це стійке зниження якості 

навколишнього середовища. Природоохоронний характер екотуризму 

включається в зобов’язальне збереження різноманітності флори та фауни 

рекреаційних територій. А тому, вивчення особливостей екологічного туризму 

та його стану розвитку в Україні є важливим для забезпечення подальшого 

розвитку цього виду відпочинку. 

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є визначення 

основних особливостей екологічного туризму та сформувати класифікацію 

видів екологічного туризму. Також завданням дослідження є огляд сучасного 

стану розвитку екологічного туризму в Україні. 
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Аналіз сучасних дослідження та публікацій. Поняття та особливості 

екологічного туризму досліджували такі науковці: Багрій М. В. [1],                        

Богуш Л. Г. [2], Васильєва Н. В. [3], Вишневський В. І. [4], Дорофеев А. А. [5], 

Ілляшенко С. М. [7], Козловський О. Ю. [8] та інші. Проте, на сьогодні 

недостатньо дослідженими є особливості екологічного туризму в Україні, а 

також класифікації основних видів екологічного туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує чимало визначень 

екотуризму, які передають всі його різноманіття і складність. Відповідно до 

більшості визначень, екологічний туризм – це особливий вид туризму, здатний 

тривалий час забезпечувати фізичний і духовний відпочинок якомога більшого 

числа людей в безпосередньому контакті з ландшафтом. Форми екотуризму 

досить різноманітні. До них відносяться прогулянки пішки, на велосипедах, 

верхи, на лижах, плавання, тобто спокійні, не «технізовані» види відпочинку     

[6, с. 81]. У зв’язку з цим, зазвичай виділяють водний, пішохідний, кінний, 

лижний, велосипедний, автомобільний туризм та ін. Різновидом екологічного 

туризму також вважається сільський туризм. 

Термін «екологічний туризм» був запропонований в 1980 р. 

мексиканським економістом Гектором Цебаллос-Ласкурейном. На його думку, 

екологічний туризм означає поєднання подорожі з дбайливим ставленням до 

природи і дозволяє об'єднати радість знайомства і вивчення зразків флори і 

фауни з можливістю сприяти їх захисту. Бережливе ставлення до місцевих 

об’єктів флори і фауни, неживої природи – сенс екологічного туризму                          

[8, с. 152]. 

Виявлено, що екологічно-орієнтовані види туризму розрізняються за 

ознаками: рівень втручання людини у природне середовище, рівень активності 

та програма дозвілля. 

Спілка екотуризму США вважає, що «до екологічного туризму слід 

відносити «будь-які види туризму та рекреації, які не завдають шкоди 

природним комплексам, сприяють охороні природи та поліпшенню добробуту 

місцевого населення». Ось визначення, запропоноване Федеральним 
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міністерством з фінансового співробітництва та розвитку Німеччини: 

«Екотуризм належить до тих форм туризму, при яких робиться свідома спроба 

звести до мінімуму негативний вплив на довкілля, надати фінансову допомогу 

природним територіям, що охороняються, створити джерела прибутку для 

місцевого населення» [8, с. 153]. 

Безперечною перевагою екотуризму є простота та невибагливість з точки 

зору інфраструктури. Для когось перебування в наметах та їжа біля багаття є 

головними інтересами туристичного походу чи подорожі. Проте, можна 

зазначити, що для екотуризму не лише житло та їжа, а й загальний комфорт є 

другорядним у повсякденному житті, так само як і традиційні розваги. 

Як зазначає Козловський О. Ю., «відмінність екологічного туризму від 

звичайного – у пріоритетах туристів, які в першу чергу націлені на активне 

пізнання об’єктів та явищ природи (живої і неживої), спрямовані на екологічну 

освіту, просвіту й виховання, дають можливість кожному зробити свій 

особистий внесок до справи збереження природних ресурсів, охорони природи. 

Відповідно, основними складовими екотуризму вважають: екологоосвітню, 

природоохоронну та етноекологічну» [8, с. 155]. 

Екотуризм відповідає ряду характеристик. По-перше, він повинен бути 

звернений до природи, ґрунтуватися на використанні переважно природних 

ресурсів і природних ландшафтів. По-друге, бути екологічно стійким, тобто 

таким, що не завдає шкоди середовищу нашого проживання. По-третє, він 

повинен бути націленим на екологічну освіту і формування відносин рівного 

партнерства з природою. Нарешті, повинен відповідати поняттю економічної 

ефективності і забезпечувати економічний підйом тих районів, де він 

розвивається. 

Традиційно в ролі екскурсійних об’єктів в сфері екологічного та інших 

видів туризму використовуються [5, с. 125]:  

- природні об’єкти – геологічні об’єкти, ліси і окремі види дерев, грибів, 

луки і степи, долини річок і складові їх частини, озера, водна рослинність, гори 

і льодовики, карстові печери і багато іншого;  
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- пам’ятки архітектури та містобудування – цивільні будівлі, палаци, 

замки, кремлі, фортеці, мавзолеї, тріумфальні арки, собори, церкви, каплиці, 

монастирі, фонтани, надгробні споруди, садово-паркові ансамблі, твори 

монументального живопису і скульптури;  

- вулиці і площі міст і селищ, будівлі та споруди, пов’язані з найбільшими 

культурними і природними історичними подіями в житті народів світу, людства 

в цілому;  

- скульптурні пам’ятники, встановлені на честь знаменних подій або 

відомим людям;  

- експозиції краєзнавчих музеїв, музеїв образотворчих мистецтв і 

декоративно-прикладного мистецтва, картинних галерей; 

- археологічні пам’ятники – городища, земляні вали, дольмени, кургани, 

давні малюнки, висічені на скелях і т. д.;  

- унікальні сільські поселення з народними промислами і т. д., що надають 

можливість доторкнутися до екологічних технологій життєдіяльності, 

відновити і розвинути уявлення і зв’язок людини з природою, землею і т. д. 

Дуже популярним в останній час стає сільський туризм. На відміну від 

готелів, в сільському туризмі гості їдуть не в якусь будівлю з певним набором 

зручностей, а до конкретної людини. Атмосфера сільського гостьового будинку 

завжди дуже особистісна, затишна: важливо, щоб гості відчували себе як в 

гостях у бабусі або у хороших друзів. Дуже важлива складова сільського 

подвір’я – господарство.  

Сільський туризм – це найчастіше додатковий вид діяльності для сім’ї, не 

єдине (і часто не основне) джерело доходу. Неважливо, чим саме займається 

приймаюча сім'я: сільським господарством, рибальством або якимось іншим 

промислом, виробництвом будь-якої продукції – її спосіб життя, як правило, 

сильно відрізняється від способу життя городян, які приїжджають на 

відпочинок в село.  

Для них це сфера нова, невідома, а тому дуже цікава. Якщо гості 

виявляють інтерес до того, чим живе господар, потрібно розповісти і показати 
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їм, що він вміє. Якщо хтось захоче взяти участь, допомогти – треба надати їм 

таку можливість, зрозуміло, не забуваючи про техніку безпеки та 

технологічний процес. Для туриста сільська щоденна рутина може стати 

найяскравішим враженням від поїздки. «Класичний» сільський туризм 

максимально орієнтований на збереження традиційної культури. 

Як зазначає Багрій М. В., «сільський туристичний продукт складається з 

таких елементів: умебльовані кімнати або апартаменти, гостьові будинки, 

котеджі; сімейні ресторани, таверни, кафе; спорт та відпочинок: коні, 

велосипеди; майстерні, кулінарні курси, місцеві танці; сільськогосподарські 

продукти: сир, вино, мед та ін.; продаж традиційних продуктів та сувенірів; 

відпочинок на природі; тренінги по збереженню природи» [1, с. 71]. 

Одним з видів сільського туризму є зелений туризм. Його суть полягає в 

тому, що «діяльність сільського населення, пов’язана із сільським 

середовищем, сільськими будинками і заняттями, що мають у центрі уваги 

природу і людину.  

Сільський туризм не впливає шкідливо на навколишнє середовище, на 

відміну від масового, і водночас робить істотний внесок у реґіональний 

розвиток. Він також дає змогу використовувати наявний житловий фонд і не 

потребує значних інвестиційних витрат» [1]. 

Ще одним видом сільського туризму є агротуризм. Агротуризм, на думку 

Ілляшенко С. М., це «відпочинковий вид туризму, зосереджений на сільських 

територіях, який передбачає використання сільського (фермерського) 

господарства з метою рекреації, освіти чи активного залучення до традиційних 

форм господарювання. Форма сільського туризму, яка безпосередньо пов’язана 

із селянським (фермерським) господарством, що одночасно надає послуги з 

проживання та харчування, ознайомлення із сільськогосподарською діяльністю, 

традиціями та звичаями реґіону» [7, с. 34]. 

Як зазначає Посохов І. С., «розвиток екологічного туризму в Україні 

знаходиться на початковому етапі. Для його становлення необхідною умовою є 

природно-рекреаційні ресурси, що будуть привертати увагу туристів. Завдяки 
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гарному географічному положенню, Україна багата на різноманітні природні та 

рекреаційні ресурси, які можна використовувати в розвитку екологічного 

туризму» [9, с. 205].  

Як зазначає Вишневський В. І, «можна зазначити основні регіони розвитку 

екотуризму: Одеська, Черкаська, Полтавська, Тернопільська, Миколаївська, 

Закарпатська, Запорізька, Херсонська області та Полісся, а також річки: 

Південний Буг, Дністер, Дунай, Случ, Десна, Гірський Тікич, Дніпро, Чорний 

Черемош. В свою чергу, Харківська, Сумська, Львівська, Вінницька, Івано-

Франківська, Хмельницька, Чернівецька області – перспективні напрямки 

екотуризму, але на сьогодні мало розвинені» [4, с. 67]. 

Ресурсна база об’єктів природно-заповітного фонду достатньо велика, як 

на місцевому рівні, так і на національному, що надає усі можливості для 

розвитку екологічного туризму в усіх регіонах України (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Кількість природно-заповідних територій та об’єктів природно-

заповітного фонду України [9, с. 205] 

 

Впровадження екотурів на туристичному ринку є ефективним способом 

збереження природного середовища, що підтримує туристичну привабливість 

регіону [8, с. 206]. Це один із особливих напрямків туризму в Україні, оскільки 
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екотуризм можна успішно розвивати навіть в періоди економічного спаду на 

туристичному ринку, головною умовою розвитку якого є державна допомога та 

екологічна обізнаність серед населення. 

Висновки. Екологічний туризм є одним з найбільш важливих в аспекті 

збереження природи, навколишнього середовища, виховання в людей почуття 

відповідальності за природу. Екологічний туризм на сьогодні розвивається 

доволі відчутно, про що свідчить виокремлення екологічного туризму на 

декілька класифікаційних груп.  

Дуже популярними на сьогодні є сільський туризм, фермерський туризм, 

агротуризм як види екологічного туризму. В Україні присутня велика кількість 

природно-заповідних об’єктів, які спонукають екологічний туризм розвиватися. 

Екологічно-просвітницька діяльність має бути спрямована на те, щоб донести 

до туристів переваги екологічного туризму та залучити якомога більше 

туристів до цього виду відпочинку. 
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В статті було проаналізовано основні етапи розробки та просування 

туристичних послуг туристичними агентствами. Обґрунтовано схема 

розробки нового туристичного продукту. Проаналізовано основні види реклами 

як основного інструменту для просування туристичних послуг. Визначено, що 

просування послуг через Інтернет є найбільш перспективним видом просування 

туристичних послуг. 

Ключові слова:  просування, розробка турів, туристичне агентство, 

туристичний продукт. 

Постановка проблеми. В даний час ми можемо спостерігати сильну 

конкуренцію в туристичному бізнесі, оскільки виходять на ринок нові 

туристичні центри, дуже стрімко розвиваються інтернет-технології та онлайн-

продажі, споживачі все частіше бажають поєднати різні види відпочинку, а так 

само спостерігається скорочення тривалості туристських поїздок.  

Все це змушує замислюватися і постійно перебувати в пошуку нових 

способів просування туристичних продуктів, оскільки успішна робота 

туристичної фірми залежить не тільки від потрібного продукту відповідної 

якості, орієнтованого на ринок цінової політики. Необхідним також є 
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систематичний і ефективний зв’язок з потенційним клієнтом і торговими 

посередниками. Відповідно, проблеми налагодження добрих контактів з 

потенційними клієнтами, реклама фірми, створення і закріплення в суспільстві 

позитивного ставлення до туризму є одними з найголовніших заходів 

туристичної індустрії. 

Метою статті є дослідження технологічного процесу розробки та 

просування турів та визначення особливостей етапу просування турпродуктів 

на ринку туристичних послуг. 

Сучасні дослідження та публікації. Деякі особливості процесу розробки та 

просування туристичних послуг розглядали такі науковці як Бурдонос Л. І., 

Герасименко В., Горіна Г. О., Мальська М. П., Мунін Г. Б., Ткаченко Т. І. та 

інші. Проте, на сьогодні недостатньо дослідженими є всі етапи розробки та 

просування туристичних послуг підприємств, що займаються наданням 

туристичних послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У наукових виданнях і 

навчальній літературі з туризму туристичний продукт досліджений досить 

детально. Однак єдиного визначення даного поняття не сформовано, точки зору 

авторів наукової літератури, навчальних посібників та інших фахівців на 

складові туристичного продукту різні. 

Туристський пакет – основний комплекс послуг, що надаються в подорожі 

за індивідуальним або груповим планом, який має серійний характер, 

пропонується до широкого продажу. Туристський пакет включає чотири 

обов'язкові елементи: туристський центр, транспорт, послуги розміщення, 

трансфер. Розробка нового туристичного продукту включає декілька етапів 

(рис.1). 
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Рисунок 1 – Схема розробки нового туру [5] 

 

В сучасних умовах ситуація на ринку туристичних послуг складається 

таким чином, що спостерігається його насиченість турфірмами, що веде до 

величезної конкуренції на ринку. При цьому більшість туристських 

підприємств мають обмежені фінансові, трудові та інші ресурси. Тому для 

ефективної і прибуткової діяльності вони беруть на озброєння концепцію 

цільового маркетингу, в основі якої лежить сегментація ринку і вибір цільових 

сегментів ринку. Після того, як туристське підприємство визначається у виборі 

найбільш перспективного цільового ринку, приймається рішення про розробку 

конкретного туристського продукту для обраного сегмента ринку. Розробка 

нового турпродукту починається, перш за все, з ідеї [3, c. 75]. 

Як джерела ідей для створення нових турів можуть виступати: 

- результати опитувань споживачів, а також пропозиції, що надходять, і 

скарги; 

- аналіз продуктів конкурентів; 

- персонал фірми, що знаходиться в повсякденному контакті з клієнтами-

туристами; 

- статистика поїздок туристів за кордон або усередині країни, яка показує 

найпопулярніші на сьогоднішній день напрями. 

Другим етапом розробки тур продукту є відбір ідей. Природно, головна 

мета такого відбору – знайти хороші ідеї і відсіяти погані. Ідея продукту являє 

собою загальне уявлення про можливий продукт, який фірма могла б 

запропонувати ринку [4, c. 320]. 
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Потім можна приступати до розробки маркетингової стратегії. Для цього 

слід провести детальний аналіз цільового ринку, планування позиції 

туристичного продукту, обсягу збуту, частки ринку і цільового прибутку. 

Після цього можна приступати до аналізу маркетингових можливостей. 

Вони аналізуються за трьома основними показниками: 

1. аналіз ринкових можливостей, що відкриваються новим турпродуктом; 

2. аналіз можливостей туристського підприємства; 

3. співвідношення наявних перспектив з цілями підприємства. 

При створенні нового турпродукту у підприємства є кілька способів 

пошуку ідей. Найбільш простим способом є запозичення проектів і технологій 

у конкурентів, в цьому випадку продукт вже випробуваний на ринку і 

очікуваного результату може не принести. Більш ефективний метод – 

організація пошуку власних ідей за допомогою сторонніх організацій 

(профільних вузів) або персоналу підприємства. Такий підхід значно 

здешевлює вартість впровадження туристичного продукту за рахунок 

інноваційних властивостей майбутнього продукту. На багатьох підприємствах 

сфери туризму і гостинності працюють компетентні та висококваліфіковані 

кадри, які часто мають наукові ступені та звання. Вони здатні розробляти 

велику кількість як поліпшуючих, так і базових нововведень, при цьому 

орієнтуються на фінансові, кадрові можливості і матеріально-технічну базу 

підприємства [6]. 

Якщо аналіз всіх зазначених основних частин маркетингових можливостей 

пройшов успішно, можна приступати безпосередньо до розробки турпродукту. 

Фірма визначає зміст свого продукту, куди входить країна подорожі, вид 

туризму, сезон і тривалість поїздки, маршрут прямування, клас послуг, 

екскурсійне обслуговування [7, c. 42]. 

Етап випробування продукту в ринкових умовах дозволяє на практиці 

перевірити якість туристичного продукту, потребу в ньому, доступність, ціни. 

У разі позитивних результатів ринкового випробування туристське 

підприємство приймає остаточне рішення про виведення туристського 
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продукту на ринок. Пробний маркетинг дає керівництву компанії необхідну 

інформацію для прийняття остаточного рішення: випускати або не випускати 

новий продукт.  

Заключний етап виробництва туристського продукту – це його реалізація. 

Це складна система операцій, що включає укладення договорів з 

постачальниками послуг і товарів, підготовку путівок і договорів, рекламу, 

бронювання та забезпечення туристів проїзними квитками, оформлення 

страховки, підготовку кадрів для туру, власне організацію туру [6].  

Асортимент турів повинен включати закордонні тури, подорожі по 

України, і, без сумніву, тури по регіону, в якому це туристське підприємство 

знаходиться. Такі туристські продукти, безсумнівно, будуть користуватися 

попитом і приносити прибуток, якщо проявити креативність. Крім того, тури, 

розроблені на базі регіональних туристських ресурсів, сприятимуть 

популяризації наявного туристично-рекреаційного потенціалу, залучати 

туристів, що в свою чергу призведе до додаткових інвестицій в регіон, 

поліпшенню його інфраструктури, появі нових туристичних об’єктів та до 

можливості охорони вже наявних пам’яток [1]. 

Найбільш важливим етапом в діяльності будь-якого туристичного 

підприємства є розробка нового туристичного продукту, а також його 

просування на ринок. У діяльності туристичної фірми рано чи пізно настає 

такий момент, коли запропонований товар стає застарілим і, як наслідок, 

втрачає попит. На його зміну має прийти новий, який би продовжував 

підтримувати лідерські позиції фірми на ринку туристичних послуг. Процес 

розробки турпродукту та формування турів, надання основних та додаткових 

послуг в сукупності складають технологію туристичного обслуговування, тобто 

виробництво певного туристського продукту, який призначений для 

задоволення потреби в туристській послузі [8, с. 245].  

На етапі просування доцільно використовувати послуги рекламних 

кампаній, а також методи стимулювання збуту, які сприятимуть швидшому 

завоюванню продуктом запланованого цільового сегмента ринку. Робота зі 



219 

зв’язками з громадськістю спрямована на аналіз громадської думки та 

формування позитивного іміджу туристичного підприємства та його діяльності. 

Реклама є найважливішим інструментом просування товару і послуг компанії. 

За допомогою реклами створюється образ фірми, здійснюється інформування 

споживача про туристичну послугу і стимулювання попиту на неї. В туризмі 

реклама є актуальним напрямком діяльності, що обумовлено специфічними 

властивостями туристичних послуг (нерозривність виробництва і споживання, 

нездатність до зберігання, невідчутність). Стимулювання збуту націлене на 

посилення та прискорення реакції у відповідь з боку споживачів за рахунок 

системи спонукальних прийомів і заходів. Під стимулюванням збуту в туризмі 

розуміються короткострокові заохочувальні заходи, що сприяють продажу                

[2, с. 43].  

Реклама в інтернеті найпоширеніша серед турфірм через свою простоту і 

дешевизну, а також спрямованістю на велике коло користувачів віртуального 

простору. Після неї так само користується увагою людей реклама на афішах, 

щитах і плакатах – люди часто на неї дивляться і звертають увагу на яскраві 

картинки, вивіски, плакати, читають слогани і якщо реклама зроблена 

правильно, фірма запам’ятатися читачеві, то в подальшому він може стати 

клієнтом.  

Звичайно, реклама на телебаченні і радіо найбільш ефективна і спрямована 

на великі маси людей, але в силу своєї дороговизни використовувати її можуть 

тільки великі турфірми, що мають філії і пропонують свої послуги по всій 

країні. Рекламою в друкованих виданнях користуються багато турфірм – її 

використання не сильно витратне, і при цьому охоплює досить велике коло 

читачів різних вікових категорій (особливо наявність таких видань в місцях з 

чергою, типу салонів краси, стоматологічних клінік, банку, пошти і т. д.)                     

[2, с. 44]. 

В туристичній сфері дуже популярною рекламою є такий вид реклами, як з 

уст в уста. Це дуже ефективна реклама, адже задоволений туристичними 

продуктами клієнт розповідає і рекомендує туристичну фірму всім своїм 

знайомим. 
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Як зазначає Герасименко В., «просування своїх послуг за допомогою 

Інтернету надає туристичним підприємствам низку переваг перед 

конкурентами. До основних можна віднести покращення іміджу підприємства; 

збільшення ефектив ності рекламних заходів; отримання додаткового каналу 

поширення інфор мації та реалізації турпродукту; збільшення інформованості 

по тенційних клієнтів про підприємство та його послуги; можливість прямого 

та зворотного зв’язку з клієнтами у ре жимі реального часу» [2, с. 45]. 

Контекстна реклама цікава тим, хто бажає підвищити рівень продажів. 

Оформляється в вигляді оголошень про надання можливості придбати товар 

або послугу. Ці оголошення публікуються тільки на тих ресурсах, які мають 

схожу тематику зі змістом оголошення. Також ці оголошення видаються 

користувачеві, коли він вводить в рядку пошукової системи ті 

словосполучення, які містяться в контекстній рекламі. Контекстна реклама 

практично не робить негативного психологічного впливу на відвідувача 

ресурсу. Тому вона сприймається більшістю користувачів інтернету абсолютно 

адекватно. 

Етап апробації продукту на ринку забезпечує перевірку потреби в 

турпродукті, його доступності, якості, ціні. Таким чином, якщо при 

випробуванні туру досягається позитивний результат, приймається остаточне 

рішення про впровадження туру. Варто зазначити, що не всі впроваджувані 

продукти знаходять свого споживача. Серед можливих причин невдач можна 

відзначити такі:  

- відсутність необхідності та / або можливості реалізації;  

- присутність на ринку більш дешевого продукту для задоволення потреб 

споживачів;  

- реалізація конкурентами більш ефективної маркетингової стратегії, за 

рахунок якої забезпечується важлива конкурентна перевага.  

В сучасний період найбільш використовуваними видами реклами є 

телереклама, інтернет-реклама, а саме – реклама у блогерів, контекстна 

реклама. Ці види реклами є найбільш популярними серед туристичних фірм для 

просування власних туристичних продуктів серед потенційних клієнтів. 
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Висновки. Для успішного функціонування туристичної фірми необхідно 

постійне вдосконалення методики створення і впровадження нових 

туристичних продуктів на ринок, оскільки це зумовлює попит на продукцію 

туристичного підприємства, його репутацію та, відповідно, одержуваний 

прибуток. Для цього необхідна ретельне опрацювання кожного етапу розробки 

і впровадження нового продукту. А також необхідне використання науково 

обґрунтованого підходу і опора на точні дані маркетингових досліджень. 

Реклама – найбільш популярний метод просування туристичних послуг 

підприємства.  
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Здорове харчування будь-якої людини передбачає надходження до 

організму нутрієнтів, необхідних для життєдіяльності організму, захист від 

шкідливих речовин, оздоровчий вплив на самопочуття людини. В сучасних 

економічних умовах стан здоров’я населення України погіршується, що 

обумовлене зростанням цін на продукти харчування, зниженням доходів, 

забезпеченням організму в енергії через споживання жиро-вуглеводної 

продукції, що, у свою чергу, призводить до втрати організмом необхідних 

мікронутрієнтів. 

До кондитерських виробів відносять харчові продукти з великим вмістом 

цукру. Вони мають високу харчову цінність, гарну засвоюваність, приємний 

смак і аромат. Вказані властивості притаманні кондитерським виробам завдяки 

використанню для їх виробництва багатьох різноманітних видів високоякісної 

сировини, яка обробляється різними механічними та термічними способами             

[1, 2, 3]. 

Кондитерські (десертні) вироби займають важливе місце серед продуктів 

харчування у дорослого та дитячого населення України. Кондитерські вироби 

характеризуються високими смаковими властивостями та харчовою цінністю. 

До них відносять печиво, торти, тістечка, вафлі, рулети, кекси тощо. 
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Серед великого асортименту кондитерських виробів значним попитом 

користуються кремові десерти на тістовій основі. Особливої уваги з точки зору 

підвищення харчової цінності заслуговують бісквітні, масляні та пісочні 

напівфабрикати, заварні креми, пана-кота, крем-брюле. Вищезазначені 

напівфабрикати не піддаються термічній обробці, тому наявні в них біологічно 

активні речовини зберігаються і в готовій продукції.  

Десерти на тістовій основі є високохудожніми кулінарними виробами, 

здатними привернути увагу споживачів як зовнішнім виглядом, так і чудовими 

ароматом та смаком [1, 2, 4]. 

Кондитерські вироби являють собою групу харчових продуктів досить 

широкого асортименту, яка значно відрізняється за рецептурним складом, 

технологією виробництва та споживчим властивостям. 

Рослинні продукти є цінним джерелом необхідних організму нутрієнтів, 

які доповнюються продуктами тваринного походження. Таким чином, 

актуальність роботи обумовлена необхідністю удосконалення технології та 

створення нових рецептур цукрового печива підвищеної харчової цінності на 

основі апіпродуктів. 

Мета роботи – удосконалення технології, рецептури та оцінка якості 

кондитерських виробів з застосуванням апіпродуктів. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:  

– обґрунтувати доцільність використання апіпродуктів для виробництва 

кондитерських виробів;  

– визначення оптимальної концентрації бдолиного обніжжя до маси 

бісквітної суміші, яка б не погіршувала органолептичні показники готових 

виробів; 

– удосконалити технологію та розробити рецептуру кондитерських виробів 

з застосуванням апіпродуктів;  

– провести комплексну оцінку якості кондитерських виробів з 

використанням апіпродуктів. 

В якості апіпродукту було вирішено використати бджолине обніжжя. 

Бджолине обніжжя повинно відповідати вимогам ДСТУ 3127:95 «Бджолине 

обніжжя (Пилок квітковий). Технічні умови».  



224 

Бджолине обніжжя - безцінний дар природи. Не існує іншого продукту, 

який міг би зрівнятися з ним за концентрацією усіх складових, необхідних для 

розвитку та функціонування організму людини. Всі його компоненти органічно 

пов'язані та збалансовані між собою, чим пояснюється потужний різнобічний 

терапевтичний ефект.  

Бджолине обніжжя позитивно впливає на роботу м'язового апарату, 

серцево-судинної систем, стимулює виділення залоз внутрішньої секреції, 

сприяє активній діяльності наднирників та нирок, стимулює ріст і відновлення 

пошкоджених тканин організму, в тому числі й печінки та кровотворної 

тканини. 

Обніжжя є незамінним продуктом для підвищення гемоглобіну в крові. До 

того ж воно призводить до деякого зниження швидкості зсідання крові, 

зміцнює капіляри, знижує вміст холестерину в крові, має антисклеротичні 

властивості (завдяки чому його використовують при лікуванні ішемічної 

хвороби серця) [3, 4, 5]. 

Серед великого асортименту кондитерських виробів значним попитом 

користуються кремові десерти на тістовій основі. Особливої уваги з точки зору 

підвищення харчової цінності заслуговують бісквітні, масляні та пісочні 

напівфабрикати, заварні креми, пана-кота, крем-брюле. Вищезазначені 

напівфабрикати не піддаються термічній обробці, тому наявні в них біологічно 

активні речовини зберігаються і в готовій продукції. Десерти на тістовій основі 

є високохудожніми кулінарними виробами, здатними привернути увагу 

споживачів як зовнішнім виглядом, так і чудовими ароматом та смаком. 

Технологічний процес приготування бісквіту з наповнювачами подібний 

до процесу приготування основного бісквіту. Відмінним тільки є те, що 

борошно перемішують з крохмалем і какао-порошком або підсмаженими і 

подрібненими горіхами. Есенцію не використовують. Якщо готують бісквіт з 

маком, то промитий мак додають наприкінці збивання яєчно-цукрової маси.  

Правила випікання бісквітного напівфабрикату. Бісквітне тісто дуже 

нестійке і для того, щоб уникнути осідання, його одразу розливають на листи 
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або у форми і направляють на випікання. Дно великих форм і листів 

вистеляють пергаментним папером або фольгою, а краї змащують жиром. 

Папір запобігає ламанню випеченого бісквіту під час вибирання його з форми. 

Маленькі форми можна змащувати жиром і посипати борошном. Форми 

заповнюють тістом на 2/3 висоти, щоб під час випікання воно не виливалося 

через край. Бісквітні заготовки для тортів можна випікати у формах 

найрізноманітнішої конфігурації (круглих, овальних, у вигляді квітки, серця 

тощо). Товщина випеченого бісквітного пласта (капсулю) повинна бути не 

менше ніж 30 мм. Для тортів і тістечок квадратної чи прямокутної форми 

напівфабрикат випікають у бортових листах.  

Для виробів з начинками або кремами, що скручуються у вигляді рулетів, 

випікають пласти завтовшки 10 мм – так звані «розмазки». Для цього на листи, 

вистелені папером, рівномірно наливають тісто і ножем розрівнюють 

(розмащують) його завтовшки 3-5 мм.  

Викладене у форми або на листи тісто одразу направляють на випікання. 

Листи закладають у піч обережно, не струшуючи тісто, щоб воно не збігало на 

один бік. У перші хвилини випікання тісто інтенсивно піднімається, його об'єм 

збільшується внаслідок теплового розширення бульбашок повітря, якими воно 

насичене. У перші 10 хв. випікання піч забороняється відкривати, а листи 

переставляти місцями – це може призвести до осідання тіста, а готовий бісквіт 

буде щільним.  

Закінчення процесу випікання визначають за такими ознаками: поверхня 

напівфабрикату набуває золотисто-жовтого кольору з коричневим відтінком; 

бісквіт стає пружним – при легкому натисканні пальцями не повинно 

залишатись заглиблень. Готовність бісквіту великих розмірів можна визначити, 

проколюючи його товщу дерев'яною паличкою – на ній не повинно залишатися 

сліду від тіста.  

Випечений бісквіт охолоджують протягом 15-20 хв. Потім ножем 

відокремлюють його від форми по всьому периметру, форму (бортовий лист) 

перевертають догори дном і викладають бісквіт з папером на стіл. 
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Свіжовипечений бісквіт під час нарізання заминається і сильно кришиться, а 

при просочуванні сиропом - розмокає і ламається. Тому перед використанням 

напівфабрикат, не знімаючи з паперу, витримують протягом 8-10 год. в 

прохолодному приміщенні з вільним доступом повітря.  

Папір запобігає надмірному висиханню напівфабрикату. Під час 

вистоювання бісквіт набуває механічної міцності, внаслідок чого закріплюється 

пориста структура м'якушки.  

Перед використанням з бісквіту знімають папір і ножем зачищають його 

бокові сторони. Випечені пласти використовують як основу для приготування 

різноманітних тістечок, тортів, рулетів.  

На підставі проведених досліджень та аналізу літературних джерел 

удосконалено технологію виробництва кондитерських виробів з використанням 

бджолиного обніжжя та розроблено рецептуру продукту.  

Для розроблення рецептури нових кондитерських виробів нами була 

використана така сировина: борошно пшеничне вищого гатунку, цукор-пісок, 

меланж, есенція, картопляний крохмаль, бджолине обніжжя (квітковий пилок). 

Приготування тістової основи для десерту здійснювалося поєднанням 

кондитерської суміші.  Проводилася підготовка сировини та її дозування згідно 

з рецептурою. 

Приготування тіста. Меланж і цукор-пісок без підігрівання збивали у 

збивальній машині спочатку з маленькою, а потім з великою кількістю, обертів 

протягом 30-40 хвилин до збільшення в об'ємі у 2,5-3 рази.  

Перед закінченням збивання додали борошно, крохмаль, есенцію та 

бджолине обніжжя. Бджолине обніжжя додавали до кондитерської суміші 

подрібненому стані в кількості 2%, 4 %, 6 %, 8 %, 10 % до її маси. Готове 

тісто було пишним, добре насичене повітрям, без грудочок. Вологість тіста 

становила 25%. 

Формування та випікання. Формували круглу або прямокутну форму та 

випікали при 195-200 °С протягом 50-55 хв. Випечений бісквіт охолоджували 

протягом 20-30 хвилин, вийняли з форми і вистоювали 8-10 годин за 

температури 15-20 °С. 
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Таким чином, ми встановили, що оптимальним співвідношенням 

бджолиного обніжжя до маси кондитерської суміші може становити 4 %                    

(з профілактичною метою) або 6 % (з лікувально-профілактичною метою). Така 

кількість бджолиного обніжжя у рецептурі бісквітної основи для десертних 

виробів дозволяє забезпечити готовий виріб біологічно-активними речовинами, 

які містяться у бджолиному обніжжі. 

Оцінку якості кондитерських виробів, що виготовлені з використанням 

бджолиного обніжжя, здійснювали за органолептичними показниками, 

питомим об’ємом та формостійкістю.  

Контролем слугував бісквітний напівфабрикат за класичною рецептурою. 

Отримане тісто за класичною рецептурою та розроблене нове тісто з 

квітковим пилком аналізували за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками. Результати отриманих показників якості наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Показники якості бісквітної основи для десерту з  

бджолиним обніжжям 

 

Найменування 

показника 

 

Контроль 

Тісто з бджолиним обніжжям, % до 

маси суміші 

4 6 

Органолептичні 

показ ники тіста 

Однорідна пишна 

конси стенція, без 

сторонніх запахів 

Однорідна пишна консистенція, без 

сторонніх запахів 

Вологість тіста, % 38 37,5 38 

Щільність тіста, г/см
3
 0,45 0,50 0,52 

Органолептичні 

показники бісквітної 

основи 

(напівфабрикат) 

Гладка поверхня, з 

незначними тріщи- нами, 

правильної форми, без 

сторонніх запахів, колір - 

золотисто-жовтий 

Гладка поверхня, без тріщин правильної 

форми, без сторонніх запахів, 

золотисто-жовтого кольору з солодким 

смаком 

Вологість бісквіту, % 26 26 27 

Щільність бісквіту, 

г/см
3
 

0,45 0,50 0,50 

Пористість бісквіту, % 77 80 83 

Деформація бісквіту, 

мм 

33 40 38 
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Підібрана сировина для виробництва кондитерських виробів з 

використанням апіпродуктів (бджолиного обніжжя). Проведені аналізи 

органолептичних, фізико-хімічних показників сировини та готового продукту. 

Розглянуто існуючі технології виробництва кондитерських виробів. 

Кдосконалена технологія виробництва кондитерських виробів. 
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МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ В’ЇЗДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто стимулювання внутрішнього споживчого попиту як 

фактора, здатного забезпечити економічне зростання.  Обґрунтовано 

напрямки стимулювання внутрішнього попиту, які в поточних економічних 

умовах здатні змінити структурні зв'язки і тим самим забезпечити зростання 

економіки.  

Ключові слова: туристична індустрія, світова економічна криза, пандемія 

коронавірусу, антикризова стратегія, державні механізми, чинники 

стабілізації. 
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Сучасний етап розвитку економіки характеризується збільшенням ролі 

невиробничої сфери в структурі світового господарства, в якій особливе 

значення має туризм.  За підсумками 2019 року частка туризму у світовому 

валовому внутрішньому продукті становила 9,8%, або 7,6 трлн дол., Що 

забезпечило йому 4-е місце за рівнем доходу після гірничодобувної 

промисловості, фінансових послуг і роздрібної торгівлі [1]. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Тенденцією сучасного розвитку української 

економіки, що відчуває вплив системної економічної кризи та ситуації, 

зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної обстановки, виступає зміна 

структурних пропорцій, що виявляються в звуженні внутрішнього попиту на 

товари і послуги.  Це веде до недоспоживання товарів і послуг, а відповідно, до 

скорочення стимулів у підприємств для нарощування обсягів виробництва.   

У зв’язку з пандемією коронавірусу, що охопила майже всі країни світу, 

докорінно змінилися плани у сфері туризму. Не планується приймати туристів 

до початку літа 2021 року. Це передбачає підготовлений урядом план 

поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності.  

Що стосується України, то уряд ще не підрахував втрати для галузі, але 

вже зрозуміло, що із закриттям кордонів вони будуть, і в основному 

впливатимуть на в’їзний і виїзний туризм. Нині обмеження щодо внутрішнього 

туризму не накладаються, але, звичайно, карантин та заборона масових заходів 

вплинуть на бізнес. 

Метою статті є визначення найбільш оптимальних напрямів практичної 

реалізації заходів на регіональних туристичних ринках з метою їх розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Місце та роль туристичних 

ринків регіону досліджували у своїх наукових працях такі науковці, як                       

Г. Нагорняк, В. Новіков, Н. Мазій, Б. Мізюк, О. Панухник, О. Павлова, К. 

Павлов, О. Мешенко, А. Горецький, Я. Москв’як та інші. Незважаючи на те, що 

проблеми розвитку тризму та окремих його сфер загалом досить ґрунтовно 

досліджені, все одно виникає потреба в дослідженні методів стимулювання 

розвитку туризму. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток в’їзного туризму є не 

лише джерелом грошових надходжень в економічну систему країни, але й 

допомагає активізації відносин між країнами туристичного процесу. 

Прибутковою галуззю  туризм можна вважати тоді, коли потоки в’їзного 

туризму втричі перевищують обсяги виїзного. В’їзний туризм є однією з форм 

міжнародного туризму. Необхідно зазначити, що в’їзний туризм – це подорожі 

в межах України осіб, які постійно не проживають на її території [2, с. 267]. 

Щоб підвищити ефективність туристичної сфери економічного напряму, 

необхідно поліпшити механізми регулювання господарської діяльності та 

створити умови для інвестиційної активності за допомогою формування нового 

підходу до стратегії розвитку національного туристичного комплексу та 

системи управління туристичними процесами як на державному, так і на 

регіональному рівнях. 

До основних напрямів туристичної політики України належать:  

–  захист прав подорожуючих;  

–  захист інтересів виробників вітчизняного туристичного продукту;  

– всебічна підтримка внутрішнього та в’їзного туризму, що може 

проявлятися у формі: 

а) прямих інвестицій у формування туристичної індустрії;  

б) наукового та рекламно-інформаційного забезпечення просування 

національного туристичного продукту на світовому ринку;  

в) податкових та митних пільг, стимулюючих надходження інвестицій                

[3, с. 342]. 

У туризмі велике значення надається заходам щодо просування продукту 

до споживача. 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 припускає проведення різних видів 

діяльності по доведенню інформації про кращі сторони продукту до 

потенційних споживачів і стимулювання в них бажання його купити. 
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Просування продукту може здійснюватися в таких напрямах: 

 рекламна кампанія;  

 стимулювання збуту (продаж); 

  персональні продажі;  

 зв'язки з громадськістю. 

І перш ніж говорити про методи стимулювання, варто виділити ряд 

найголовніших недоліків в'їзного туризму в Україні, які сприяють його 

уповільненню. 

1. Недостатньо добре розвинена туристична матеріально - технічна база.  

Морально і фізично зношені існуючі готелі і аналогічні підприємства, багато з 

них потребують реконструкції, так само недостатня кількість закладів 

розміщень туристського класу. 

2. Досить недешеві ціни на основні туристичні послуги, особливо для тих, 

хто подорожує групами. 

3. Довгий і виснажливий порядок проходження прикордонного контролю.  

4. Відсутні сприятливі умови для залучення вітчизняних, а також 

іноземних інвестицій в засоби розміщення і туристську інфраструктуру.  

5. Невисокий рівень обслуговування в секторах туристської індустрії через 

низький рівень підготовки кадрів, відсутність достатнього досвіду роботи 

туристських підприємств в умовах ринкової економіки  [4]. 

У більшості країн світу та в Україні, зокрема, з метою запобігання 

поширення пандемії введені обмежувальні заходи, а саме:  

– перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;  

– проведення масових заходів;  

– здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів;  

– діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдальнь, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля;  

– діяльність закладів, що надають послуги з розміщення  готелів;  

– приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях;  

– перетин державного кордону для іноземних громадян, тощо.  
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Висновки. Отже, ознайомившись з основними проблемами в'їзного 

туризму, ми виділяємо наступні методи стимулювання:  

- необхідно створити і реалізувати рекламно-інформаційні програми 

в'їзного туризму.  Важливо відзначити той факт, що саме реклама відіграє одну 

з головних ролей в сфері туризму, і також є найдієвішим інструментом в 

спробах підприємства донести інформацію до своїх клієнтів, створити 

сприятливий імідж самого підприємства.  А для залучення уваги іноземних 

громадян необхідно розрекламувати Україну.  У зв'язку з тим що, іноземні 

туристи недостатньо добре обізнані про дивовижні куточки України, потрібно 

реалізувати ряд заходів пов'язаних з підвищенням рівня знань і зацікавленості 

нашою країною, як унікального туристичного об'єкта.  Знімати репортажі про 

унікальні, мало відомі або взагалі невідомі місця.  Для того, щоб підвищити 

інтерес іноземних туристів необхідно показати специфіку даних об'єктів.  І все 

це слід показувати на зарубіжних каналах.  А також писати велику кількість 

статей для іноземних видань, про курортні місця, про загадкові, містичні, 

незвичайні факти, які зможуть, підвищити великий інтерес у іноземних читачів 

[5, с. 25;6];   

- слід підвищити рівень якості обслуговування персоналу.  Для цього 

необхідно запрошувати висококваліфікованих зарубіжних фахівців або 

відправляти на стажування персонал для придбання відсутніх навичок;  

 - створювати сприятливі умови для розвитку в'їзного туризму на 

маловідомих або невідомих територіях України;  

-  слід приділити увагу розвитку гастрономічного туризму в Україні, а для 

цього є всі необхідні умови і ресурси. Для туристичного бізнесу 

гастрономічний туризм є новим напрямом, що зумовлює підвищену 

зацікавленість до цього сегмента та ґрунтовного його дослідження. За 

зробленими прогнозами ЮНВТО, одним з найпопулярніших видів туризму 

стане саме гастрономічний, цей вид подорожей зростає в середньому на 7% на 

рік.  Сьогодні він є модним віянням і одним зі світових трендів.  Більше                    

20 країн світу використовують концепцію гастрономічної дипломатії і 

цілеспрямовано конструюють власне гастрономічне кредо;  
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- розглянути спрощення візових формальностей, тому що  саме цей фактор 

зупиняє багатьох іноземних громадян відвідати Україну.  
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