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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення 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. 
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ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ 

 

 

УДК 664.325(045) 

Максим Максименко 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАРГАРИНУ 

ВЕРШКОВОГО 

У статті наведено характеристику сучасного стану ринку маргарину, а 

також описано сировину і речовини, що використовують у виробництві. 

Досліджено розробки технологій та рецептур маргарину. Представлено 

результати дослідження використання нових рецептурних компонентів та 

технологій у виробництві. 

Ключові слова: маргарин вершковий, технологія, транс-ізомери, транс-жири, 

м'який маргарин, рецептура, емульсія, ультразвук. 

Постановка проблеми. Останнім часом серйозною проблемою для 

дієтологів є показник вмісту цис- і транс- ізомерів жирних кислот. Проблему 

транс-ізомерів сьогодні називають однією з головних причин розвитку 

захворювань ΧΧΙ століття у людини, тому підприємства приділяють особливу 

увагу забезпеченню високої якості маргарину, установлюючи контроль на всіх 

стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних 

сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного 

продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його 

використання. Особлива увага всіх підрозділів приділяється не стільки на 

виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості 

виробу в процесі його виготовлення та реалізації. Тому це питання є 

актуальним. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. . Дослідженням 

технології виготовлення маргаринів займалися В. Остапов, Л. Зайцева,                

К. Геретенберг та інші. 

Формування цілей. Метою дослідження є аналіз ринку виробництва 

маргарину вершкового в Україні та  досліджень розробки технології маргарину 

вершкового. 

Для  досягнення мети поставлено наступні цілі: 

- охарактеризувати фізико-хімічні показники сировини для виготовлення 

маргарину вершкового 

- проаналізувати сучасний стан сировинної бази галузі, інноваційні 

розробки вітчизняних та закордонних вчених 

- розглянути рецептурний склад маргарину вершкового 

- провести аналіз ринку виробництва маргарину вершкового в Україні 

Виклад основного матеріалу та дослідження. Маргарин міцно увійшов до 

раціону харчування сучасної людини. Маргарин – харчовий продукт що є 

високодисперсною жировою емульсією, до складу якої входять масла, 

високоякісні харчові жири рослинного походження, вода, солі, емульгатори і 

ароматизатори.  

При розробці рецептур, шляхом підбору і змішування інгредієнтів з кожної 

групи, вдалося досягти оптимального жирно-кислотного складу різних видів 

маргаринів.       

Кожен вид маргарину  має декілька різновидів з різною рецептурою, 

температурою плавлення, твердістю та іншими показниками [1]. 

Сучасні вимоги до емульгаторів, використовувані у виробництві 

маргаринів, припускають їх фізичну нешкідливість, здатність стабілізувати 

стійку і високодисперсну емульсію, забезпечувати утримання вологи в продукті 

при його подальшій обробці.  Емульгатори крім іншого, повинні сприяти 

довгому зберіганню маргарину і перешкоджати його розбризкування при 

смаженні продуктів [5]. 
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У наш час водень широко використовується в різних галузях господарства. 

Для потреб харчової промисловості водень використовують при гідронізації 

натуральних рослинних масел, і перетворення їх в твердий маргарин. 

Низька ціна маргарину обумовлена дешевизною сировини, на виробництво 

цього продукту йдуть дезодоровані і рафіновані рослинні масла з сої, 

кукурудзи, бавовни і різних сортів ріпаку. Для згущення і додання схожості з 

вершковим маслом, суміш масел нагрівають і пропускають через неї водень в 

спеціальному високотемпературному реакторі. В якості каталізатора в цьому 

процесі в основному використовуються найдрібніші частинки оксиду нікелю. В 

результаті реакції атоми водню стикуються з молекулами рослинних масел, 

даючи в результаті густу масу, що володіє специфічним запахом і сірим 

кольором, що отримала назву транс-ізомери або транс-жир [2]. Наступним 

етапом стає введення крохмалю і емульгаторів для ще більшого загустіння 

суміші, після чого відбувається нагрівання і обробка парою для усунення 

неприємного запаху. Від неапетитно сірого кольору маргарин позбавляє 

відбілювач, а для додання зовнішньої схожості з вершковим маслом в продукт 

додають барвники і різні ароматизатори. 

Описана технологія приготування маргарину передбачає в кінцевому 

продукті значну кількость транс-жирів. Проведені дослідження підтвердили 

наявність зв'язку між захворюваннями серцево-судинної системи і дієтами, які 

передбачають високе споживання даних жирів. Вченими доведено, що 

вживання продуктів, що мають у складі транс-ізомери сприяє розвитку багатьох 

небезпечних для життя людини захворювань [4]. 

Як заміну звичним, твердому маргарину, виробники розробили та постійно 

удосконалюють нову форму цього продукту, позначивши її як «м'який 

маргарин». Застосування такого методу у виробництві маргаринів не допускає 

появи в їх складі транс-ізомерів, або знижує їх кількість до безпечних значень. 

«М'який маргарин», по завіреннях виробників, має в складі тільки натуральні 

компоненти, що не завдають шкоди здоров'ю. 
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У зв'язку із застосуванням нових технологій у виготовленні маргаринів і 

зростання вимог сучасного ринку повсюди впроваджуються нові стандарти 

маркування цього продукту [3]. 

Наслідком того, що рослинні олії надають продукту приємного світло-

жовтого кольору, є можливість відмовитись від застосування синтетичних 

барвників. 

А для отримання стійкої емульсії пропонується використовувати 

емульгатор-стабілізатор Димодан Нр, включений у реєстр продукції, що 

пройшла державну реєстрацію. 

Традиційний маргарин найчастіше ароматизують штучними 

ароматизаторами, тому для надання природного молочного запаху можна  

вводити до рецептури нових маргаринів 8,5% вершків, сквашених вітаміно-

синтезуючими заквасками. 

Неможливо не звернути увагу, що світ здорового харчування переживає 

революцію. Нові рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та 

медиків привели до глобальної зміни у вимогах до складу продуктів здорового 

харчування. Для сучасного ринку харчових продуктів вже недоцільно просто 

випускати нові смачні продукти. В даний час особлива увага приділяється 

складу продукту, виключення потенційно небезпечних для здоров'я речовин з 

харчових продуктів і збільшення в складі продуктів корисних інгредієнтів. 

Спостережуване в світі інтенсивне розширення виробництва і споживання 

також стосується маргаринової продукції. 

Одним з елементів здорового харчування є наявність в харчовому раціоні 

незамінних поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) і жиророзчинних 

вітамінів. До складу ПНЖК входять дві групи жирних кислот - омега-3, до яких 

відносяться: а-ліноленова, ейкозапентаєнова, докозагексаєнова кислоти, омега-

6-лінолева, γ-ліноленова, арахідонова кислоти [6]. 

Одним з найбільш важливих завдань в області виробництва маргаринів є 

збільшення їх термінів придатності без погіршення якості. 
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Масова частка вільних жирних кислот і перекисне число - один з основних 

критеріїв оцінки якості жирової основи. Чим нижче рівень цих показників, тим 

вище окислювальна стабільність маргарину в процесі його зберігання. 

Оскільки окислювальним змінам піддаються в першу чергу ненасичені 

жирні кислоти (які знаходяться в складі ацілгліцеридів), введення підвищеного 

вмісту рідкого масла в маргарин вимагає особливої уваги до підготовки 

жирової сировини і вимагає введення в рецептуру спеціальних добавок, що 

уповільнюють псування продукту. 

Сучасною технологією виробництва є ультразвукове емульгування 

маргарину. Це надійна, перевірена технологія для приготування стабільних 

харчових емульсій з частинками мінімальних розмірів. 

Основною стадією виробництва маргарину є емульгування води і 

гідрогенізованих масел / жирів, таких, як кукурудзяні, соєві, арахісові, 

соняшникові масла і т.д. Завдяки високій концентрації масла (40-90%) дуже 

важливо використовувати потужні сили для створення однорідної емульсії з 

мінімальним розміром частинок. Ультразвукове емульгування є швидкою і 

ефективною технологією для формування стабільної наноемульсіі з дуже 

маленьким діаметром крапель і низькою полідисперсністю. Ультразвукові 

емульсії, як правило, більш стабільні, ніж емульсії, отримані традиційним 

шляхом, і вимагають меншої кількості поверхнево-активної речовини (ПАР). 

Розмір частинок в емульсії є ключовим фактором, що визначає якість 

маргарину, такі його характеристики, як консистенція спреда, стабільність і 

смакове сприйняття. 

У порівнянні з приводними мішалками і міксерами ультразвук вимагає 

меншу кількість ПАР і дозволяє отримати більш стабільні частинки менших 

розмірів. Ультразвукове емульгування - це економічний, безпечний і простий в 

управлінні спосіб, який може бути легко впроваджений шляхом модифікації 

існуючих промислових ліній з метою підвищення якості продукту 

емульгування. 
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Чим менше розмір крапель води, тим менш комфортне середовище для 

мікроорганізмів, так як для них є менше поживних речовин. Аналогічно, чим 

менше розмір крапель води, тим вище пропорційний шанс, що кількість 

стерильних водяних крапель буде більше, ніж кількість мікроорганізмів [7]. 

Отже, малий розмір крапель води збільшує термін придатності продукту крім 

того впливу, яке емульгатори надають на структуру і стабільність продукту. 

Висновки. Олійно-жирова галузь України є стабільною та привабливою 

для виробників. Щоб забезпечити споживачів якісною продукцією, багато 

компаній модернізують виробництво і покращують рецептуру. Даний підхід 

також надає можливість експортувати її не лише до країн ЄС, де існують високі 

вимоги до якості продукції.  

В сучасному виробництві маргарину дотримуються заходів, що 

забезпечуються максимальне збереження природних властивостей жирових 

компонентів, збалансованість їх по жиро-кислотному складу, збагачення 

комплексом добавок, біологічно активних речовин і в першу чергу вітамінів А, 

Д, Е, К, фосфоліпідів, в-каратину. 

Таким чином, необхідно продовжити дослідження, спрямовані на 

використання нетрадиційної технології та сировини для забезпечення високої 

якості маргарину. 
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Тетяна Манжура 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

У статті дається визначення сутності анімаційної діяльності в 

туристському готельному комплексі. Для підприємств розміщення, для 

вивчення підвищення і вдосконалення сервісу в них, дана досліджувана 

проблема безсумнівно становить підвищену значимість, практичні розробки 

та рекомендації підтверджують затребуваність даного дослідження. 

Актуальність теми обумовлена, з одного боку, великим інтересом до 

дослідження анімації як ефективного засобу підвищення рівня послуг 

готельного підприємства, а з іншого боку, її недостатньою розробленістю в 

сучасній науці. Розгляд питань пов'язаних з подібною тематикою носить як 

теоретичну, так і практичну значимість.  

Ключові слова:  анімаційний сервіс, готельна анімація, завдання, особливості. 

Постановка проблеми. Одним з найбільш перспективних напрямків 

світової економіки є туризм і пов'язана з ним індустрія гостинності. Починаючи 

з 2000-х років, постійно і неухильно збільшується обсяг платних послуг 

населенню в сфері туризму, збільшується число колективних засобів 

розміщення. Серед послуг, що надаються готелями як колективними засобами 

розміщення, особливе місце займає анімація. Анімація - порівняно новий 
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напрям курортної діяльності, що припускає особисту участь туристів в ігрових і 

театралізованих шоу-програмах, спортивних і культурно-розважальних 

заходах. Це явище - породження конкуренції між курортами, які прагнуть 

урізноманітнити відпочинок своїх клієнтів. Анімація є необхідним напрямом 

організації дозвілля в закладах готельного господарства, проте на сьогоднішній 

день не є до кінця дослідженою, тому дослідження саме цієї діяльності 

перспективно, а дана тема актуальна для подальшого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність анімації та принципи її 

організації, розважальні й анімаційні заходи у готелях характеризували: Віндюк 

А. В., Гарбера  О.Є., Лисюк Т. В., Миронов Ю. Б.  

Метою статті є дослідження особливостей анімаційних програм як 

ефективного засобу вдосконалення рівня послуг для підприємств готельної 

індустрії.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток готельної анімації вимагає чіткого 

розуміння її специфіки, цілей і завдань, форм і технологій організації. 

Перш за все, виділимо особливості готельної анімації.  

По-перше, готельна анімація на відміну від туристської або 

соціокультурної носить комплексний характер. У програмі туристичної анімації 

може бути єдиний захід, заради якого формуються групи, або купують тури 

індивідуальні мандрівники. Взявши участь в заході, туристи вважають 

програму виконаною. Гості готелю приїжджають в різний час, живуть в різному 

ритмі: хтось віддає перевагу ранішньому вставанню, прогулянкам і плаванню, 

хтось веселиться всю ніч, встає перед обідом. Проте, кожному гостю необхідно 

запропонувати різні за характером програми. Тобто в готелі анімація повинна 

охоплювати максимально можливі для цього підприємства види і форми 

анімації, щоб гості не занудьгували [2,с.51]. 

По-друге, готельна анімація передбачає щоденний контакт з гостем. Гість 

вільний в виборі розваг, і гостинні господарі повинні бути готові запропонувати 

захід у будь-який час за вибором гостя (ранкову зарядку, вечірнє шоу і т.д.). 

Звичайно, програма заходів включає розклад, для зручності орієнтування 
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гостей, але аніматори працюють з гостями постійно: зустрічають прибулих, 

проводять екскурсії по готельному комплексу, і після заселення працюють з 

гостем весь час, на протязі усього перебування і всього дня: «вранці 

запрошують на ігрові та спортивно-оздоровчі програми, вдень -на 

театралізовані вистави, ввечері організовують барвисте шоу, святкування днів 

народження, вечори знайомства, танцювальні вечори і т.д.». 

По-третє, готельна анімація найбільш різноманітна. Так, шоу в парку або 

сеанс в кінотеатрі день за днем відвідують різні люди. Але гість готелю не 

може щовечірнє споглядати одне і те ж шоу протягом тижня або двох. Тому 

прийнятий режим повтору такого роду заходів не частіше ніж один раз на два 

тижні. Більш частий повтор можливий в тому випадку, якщо аналіз термінів 

проживання гостей показує зміну контингенту, наприклад, щотижня.  

По-четверте, готельна анімація носить максимально особистісний, 

індивідуальний характер за рахунок щоденного контакту з гостем. Щоденний 

контакт дозволяє врахувати всі побажання гостя, вибрати відповідну форму, 

врахувати особливості групи та індивідуальні побажання. 

По-п'яте, готельна анімація повинна відповідати потребам всіх категорій 

гостей різних національностей, різного віку, можливостей (фізичних, 

інтелектуальних і т.), матеріального добробуту.  

По-шосте, готельна анімація досить легко організовувана, оскільки в 

структурі готелю можна створити спеціальну службу, а для участі в певних 

програмах залучати персонал готелю, що надає анімаційним програмами 

особливо дружній гостинний характер. 

Особливості готельної анімації представлені на (рис.1. ) . 

Специфічна відміна готельної анімації в тому, що програма створюється в 

рамках самого готелю і спрямована на досягнення особливих цілей, які можна 

розглядати з двох позицій: з позицій споживача анімаційних послуг і виробника 

анімаційних послуг.  
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Рисунок 1 – Особливості готельної анімації 

 

З позицій споживача метою анімації є забезпечення повноцінного 

відпочинку, рекреація як відновлення фізичних і психічних сил гостя як 

особистості, забезпечення всебічного розвитку духовного світу і творчих 

здібностей. 

Завдання готельної анімації представлені на (рис.2).  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Завдання готельної анімації 
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Вибір анімації в якості додаткової послуги визначається цілою низкою 

чинників, хоча не в прямій залежності [4,с.115]. Це швидше поєднання 

чинників: прагнення власників та готельного менеджменту розвивати 

гостинність; створення комфортної, доброзичливої атмосфери в готелі; 

створення можливості для гарного спілкування незнайомих людей; задоволення 

потреби гостей в приємних емоційних переживаннях; пропозиція спеціальних 

послуг певним категоріям гостей (батькам з дітьми, особам з обмеженими 

можливостями тощо). 

Ефективна реалізація анімаційної діяльності готельних підприємств має 

забезпечуватися взаємозв’язком таких складників: 

1) готельна анімаційна діяльність з типовими анімаційними програмами і 

методикою їх адаптації до реальних груп і осіб; 

2) матеріально-технічна база для спортивно-оздоровчих і розважальних 

програм; 

3) талановиті аніматори, які втілюють анімаційні програми. 

Отже, анімаційні інновації є частиною загальної маркетингової стратегії 

готельних підприємств України. Концепція інноваційного маркетингу 

передбачає процес дослідження ринку, що включає аналіз споживачів, аналіз 

можливих загроз і ризиків у введенні інновації, розгляд сильних і слабких 

сторін в умовах конкуренції, вибір і розроблення конкурентної стратегії, 

контроль маркетингового плану та оперативний маркетинг. 

За таких умов упровадження інновацій в анімаційні програми готельних 

підприємств України забезпечить [3,с.85]: 

- процес взаємодії між готельним підприємством і гостем; 

- ефективне розроблення та впровадження нових анімаційних програм. 

Анімаційні програми є особливими послугами готельних підприємств 

України, успішне просування яких вирішує такі завдання: збільшення прибутку 

за рахунок надання анімаційних послуг, залучення в готель нових відвідувачів, 

підвищення лояльності гостей. 
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Добре організувати роботу анімаційної служби можна тільки за наявності 

достатньої матеріальної бази. Для проведення шоу-програм, організації ігор та 

інших розваг необхідне відповідне сучасне обладнання. 

Для того щоб задовольнити потреби гостей різних національностей, 

програми анімації повинні змінюватися протягом усього сезону за змістом, 

інтенсивністю, часом та іншими критеріями. 

Анімація являє собою один із напрямів культурно-дозвіллєвої діяльності і 

виконує функцію рекреації - підвищення задоволеності відпочинком, 

відновлення моральних і фізичних сил. 

Культурно-дозвіллєва діяльність є одним із найважливіших засобів 

реалізації відновлення життєвих сил людини та оптимізації соціально-

культурного середовища, що його оточує. 

Рекреаційна анімація - вид дозвільної діяльності, спрямованої на 

відновлення духовних і фізичних сил людини. 

Отже, готельна анімація - комплексна рекреаційна послуга, заснована на 

особистих людських контактах аніматора з туристом (гостем) і спільної їх 

участі в розвагах, що пропонуються анімаційною програмою готелів. 

Список використаних джерел:  

1. Віндюк А. В. Підготовка майбутніх фахівців із туризму та готельно-

ресторанної справи до розроблення анімаційних програм. Духовність 

особистості: методологія, теорія і практика. 2020. Вип. 4. С. 37-44. 

2. Гарбера О.Є. Організація анімаційної діяльності в структурі 

комплексного туристичного обслуговування. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 

2014. Т. 19. Вип. 3/2. C. 50–53. 

3. Лисюк Т. В. Анімаційна служба готельних підприємств як 

перспективний напрям інноваційної діяльності в Україні. Вісник Одеського 

національного університету. Серія : Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 1. С. 85-88. 

4. Миронов Ю. Б. До питання розвитку анімаційних послуг у курортних 

готелях та туристичних комплексах причорноморського регіону України. 

Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 54. С. 114-118. 



19 
 

УДК 637.142.2.(045) 

Анна Матула 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА З 

НАПОВНЮВАЧАМИ 

У статті визначено особливості приготування згущеного молока, 

відображено показники якості даного продукту, а також наведено 

удосконалену технологічну схему для приготування згущеного молока з 

м’ятним наповнювачем. 
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консервування, м’ятний наповнювач. 

Постановка проблеми. Вимогливість споживчого смаку населення і умови 

сучасної ринкової конкуренції вимагають постійної уваги до асортименту 

молочних продуктів. Незважаючи на те, що молочні консерви користуються 

стійким попитом у населення, завдяки високої поживної цінності і можливості 

тривалого зберігання без істотної зміни органолептичних і фізико-хімічних 

властивостей, їх асортимент невеликий.  

Існуючі на сьогоднішній день способи виробництва вареного згущеного 

молока передбачають фасування згущеного молока в металеві банки і теплову 

обробку (варіння). При такому способі виробництва неможливо гарантувати 

якість кожної одиниці упаковки, до того ж готовий продукт характеризується 

неоднорідністю кольору і в ньому присутні великі кристали лактози. Спосіб 

виробництва вареного згущеного молока з наповнювачами, запропонований 

нами, передбачає теплову обробку в резервуарі і дозволяє отримувати продукт 

високої якості. Варене згущене молоко можна виробляти з згущеного молока, 

виробленого за традиційною технологією (шляхом згущення в вакуум-

випарних установках). Для регіонів з обмеженими запасами сировини і з 

нерозвиненим тваринництвом організація виробництва згущеного молочних 

консервів пов'язана з додатковими витратами на доставку сировини [1]. 
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 Запобігти цим недолікам дозволяє технологія виробництва вареного 

згущеного молока з наповнювачами з відновленого молока з додаванням 

рослинного або тваринного жиру. Таким чином дана робота, спрямована на 

вдосконалення процесу виробництва молочних консервів, є актуальною і має 

важливе прикладне значення, та є актуальною. 

Метою даної роботи є розробка технології виробництва вареного 

згущеного молока з м’ятним наповнючем. Для досягнення мети нами 

поставлено наступні цілі: 

- Визначення технологічних особливостей приготування згущеного 

молока; 

- Визначення показників якості даного продукту; 

- Створення молочної консерви з м’ятним наповнювачем (сиропом та 

листками м’яти); 

- Визначення кращого наповнювача для даного виробу; 

- Визначення органолептичних показників створеного нами продукту.  

 Розробкою та дослідженням консервованих молокопродуктів займались 

такі вчені, як Скрабовійчук О. М. Чернюшок А. О., Скроченко Т. А.,                

Федоров В. Г., Рябоконь М. А., Бредихин С. А. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Молочна промисловість належить до 

провідних у харчовій і переробній галузі. Молоко та молочні продукти сьогодні 

є одними з основних цінних продуктів харчування, які багаті білками, 

незамінними амінокислотами, мікроелементами, вітамінами та іншими 

корисними речовинами.  

До складу молочної промисловості входять підприємства з виробництва 

тваринного масла, цільномолочної продукції, молочних консервів, сухого 

молока, сиру, морозива, казеїну тощо. Основними напрямками технічного 

процесу молочної промисловості є комплексна механізація виробничих 

процесів - впровадження безперервно-поточних методів виробництва, 

застосування високовиробничого обладнання, яке дозволяє збільшити вихід 

продукції та поліпшення її якості (безперервно діючих стерилізаторів, апаратів 
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з програмним управлінням, розфасувально-пакувальних та розливних ліній), 

прогресивних засобів та засобів транспортування та збереження готової 

продукції, а також створення та широке застосування нових видів пакунку, 

збільшення випуску продукції в малій розфасовці [2, c.201-209]. 

 Для виготовлення згущеного молока з цукром повинні використовуватися 

наступні сировина і матеріали: 

- молоко коров’яче, що заготовлюється не нижче ІІ сорту за ГОСТом 

13264-88, кислотністю не вище 20°С; 

- вершки з коров’ячого молока не нижче ІІ сорту за ГОСТом 13264-88, з 

масовою часткою жиру не більше 40% і кислотністю плазми не вище 24°Т; 

- знежирене молоко, кислотністю не вище 20°Т, яке отримують з 

коров'ячого молока не нижче ІІ сорту за ГОСТом 13264-88; 

- цукор білий за ГОСТом 4623-2006 (з кольором не вище 0,8 умовних 

одиниць); 

- вода питна за ГОСТом 2874-82. 

 Молоко – це незамінний, найбільш повноцінний харчовий продукт, 

створений природою. Молоко, яке потрапляє на завод повинно відповідати 

наступним  вимогам: густина, в межах 1027...1032 кг/м³, кислотність становить 

16-18°Т. 

 До складу знежиреного молока входять усі ті ж компоненти, що і в 

незбиране молоко, за винятком жиру. Отримують знежирене молоко шляхом 

сепарування незбираного. Знежирене молоко має густину в інтервалі 

1030...1035кг/м³.  

 Цукор білий повинен вироблятися у відповідності  з вимогами дійсного 

стандарту по технологічній інструкції, затвердженої у встановленому порядку, 

з дотриманням  норм і правил. Розміри кристалів  цукру повинні бути                

0,2...2,5 мм. 

 Під час виробництва молочних консервів для нормалізації складу 

незбираного молока використовують знежирене молоко, вершки. Як сировинні 

компоненти рецептур консервів використовують цукор [3, c.156-157].  
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Розглянемо детальну характеристику згущенного молока. Згущене молоко 

-  (розмовні варіанти: згущівка, згущенка, згущонка, згущик) - це 

концентрований висококалорійний молочний продукт, отриманий зі свіжого 

молока і вершків шляхом згущення та консервування його цукром або 

стерилізацією.   

 Показники якості згущеного молока відповідно до стандарту показано в 

таблиці 1. 

Згідно із ДСТУ 4274:2003 для виробництва згущеного молока 

використовують молоко коров'яче незбиране та знежирене, молоко сухе, 

вершки, маслянку (залишається при виробництві масла), цукор та лактозу 

(молочний цукор), воду. Використання інших, крім згаданих, сировинних 

складових -жирів, згущувачів, барвників, підсолоджувачів чи консервантів у 

виробництві згущеного молока не зазначено державним стандартом України. 

Це означає, що згущене молоко з позначкою на упаковці «ДСТУ 4274:2003» - 

винятково молочний продукт з цукром [4]. 

Таблиця 1 – Показники якості згущеного молока відповідно до стандарту 

Найменуван-
ня продукту 

Номер ДСТУ ТУ, 
ГОСТ 

Найменування 
показників 

Норми показників 

Згущеного 
молока 

ДСТУ 4274:2003 Сахароза Масова частка сахарози в 
згущеному молоці повинна 
становити не менше 43,5 %, тобто у 
кожних 100 г згущеного молока 
43,5 г цукру або ж у кожному кг 
згущеного молока 435 г цукру. 

Згущеного 
молока 

ДСТУ 4274:2003 Колір Білий з кремовим відтінком 

Згущеного 
молока 

ДСТУ 4274:2003 Консистенція Повинна бути однорідна по всій 
масі, без відчутних кристалів 
молочного цукру. 

Згущеного 
молока 

ДСТУ 4274:2003 Смак і запах Повинні бути солодкими, чистими, 
як у пастеризованого молока, без 
сторонніх присмаків і запахів. 
Допускається наявність легкого 
кормового присмаку 
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 Якщо виробник наніс на етикетку продукту позначення відповідного 

стандарту, то він повинен відповідати всім вимогам нормативного документа за 

якісними й за кількісними показниками [5]. 

У нашому дослідженні використовувалися м’ятний сироп та листки м’яти. 

Експериментальним шляхом встановлено, що використання листків м’яти 

порівняно з м’ятним сиропом є кращим, завдяки тривалому терміну зберігання, 

добрим органолептичним показникам, а також своїй однорідній консистенції, 

що унеможливлює перетворення частинок наповнювача на центри 

кристалізації.  

Таблиця 2 – Вихідні дані для приготування згущеного молока з м’ятним 

наповнювачем: 

Назва сировини Маса Вимоги до якості сировини 
1. Молоко (жирність 3,5%) 1 л Сировина відповідає вимогам 

НДТ 2. Цукор 500 г. 
3. Листки м’яти 7г. 
Вихід продукту: 300 мл 

 

Технологія приготування згущеного молока з м’ятним наповнювачем 

наступна: 

1. Очищення молока. 

2. Підігрівання молока. 

3. Додавання листків м’яти. 

4. Доведення молока до кипіння. 

5. Додавання цукру. 

6. Варка (2,5- 3 год.) на повільному вогні. 

7. Охолодження. 

8. Порціонування. 

Органолептичні показники даного виробу були наступні: 

- Зовнішній вигляд: однорідна, гладка маса, без плівки на поверхні 

- Колір: жовтуватий 

- Консистенція: в’язка, еластична, однорідна 
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- Смак і запах: солодкий запах з тонкими нотками м’яти, солодкий смак з 

відчуттям м’ятного наповнювача. 

 Висновки. Отже, можемо зробити наступний висновок, що для 

розширення асортименту молочних консервів розробка нових їх видів є доволі 

перспективною. Дане дослідження показало, що виготовлення молочних 

консервів з додаванням м’яти є достатньо хорошою альтернативою для 

збільшення асортименту згущеного молока.  
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У статті розглянуто елементи системи мотивації персоналу підприємств 

готельного бізнесу Рекомендовано застосовувати методи мотивації з 

урахуванням аналізу структури потреб у суспільстві, особливостей 

конкретних людей, груп людей, до яких застосовується мотивація. Визначено 

шляхи адаптації методів мотивації до ситуації в колективі, визначено 

характеристики трудових колективів.  
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якості, готельне господарство. 

Однією з найважливіших завдань, що стоять перед керівництвом будь-якої 

компанії в сучасних ринкових умовах, є виявлення і подальше ефективне 

використання організаційних ресурсів. Особливу значимість цей процес 

набуває на тлі нестабільності зовнішнього середовища, що вимагає від 

організації постійного посилення конкурентоспроможності та гнучкості в 

проведенні внутрішніх і зовнішніх змін. Основою ефективної діяльності 

компанії є раціональна організація управління, а головним джерелом, двигуном 

і резервом будь-яких змін в організації стає людський ресурс. Тому 

забезпечення його максимального генерування і ефективного використання - це 

стратегічно важливий аспект в діяльності будь-якого підприємства. Якщо 

розглядати цей процес з точки зору його постійного посилення і вдосконалення, 

то слід зазначити, що ключова роль у ньому належить управлінню персоналом, 

та безпосередньо одній з найважливіших функцій менеджменту- мотивації.  
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Проблемам теорії і практики управління персоналом присвятили велику 

кількість праць зарубіжні й вітчизняні науковці: О.І. Амоша, Дж. Блек, 

А. Браверман, С.Г. Дзюба, П.В. Журавльов, Дж. М.  Іванцевич, В.М. Колпаков, 

А.А. Лобанов, Ф.Ю. Поклонський, М.Г. Рак, Г.М. Скударь, А.А. Томпсон, 

С.В. Шекшня, Т.С. Томаля, Т.С. Пічугіна, М.В. Гакова, М.Д. Віноградський та 

ін. Однак, унаслідок складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних 

умовах існують питання, розроблені недостатньо, в тому числі й управління 

поведінкою персоналу, яке в роботах науковців зводиться до питання 

вирішення можливих конфліктів. 

Діяльність будь-якої організації неможлива без її основного ресурсу - 

персоналу. Грамотно мотивований персонал більшою мірою залучає в 

трудовому процесі свої здібності і внутрішні можливості, швидше досягає 

поставленої мети і отримує від організації необхідну для себе винагороду.  

Правильний вибір методів ефективного управління організацією є 

основним завданням менеджера. При цьому важливо розуміти, що методи 

управління впливають по різному як на виробничі процеси так і на персонал. 

Розвиток виробництва заснований на об'єктивних економічних законах і тому 

прогнозується досить чітко. Основні труднощі виникають в процесі координації 

і управління людьми, які здійснюють і регулюють процес виробництва. Люди - 

це основа будь-якого бізнесу, і від того, наскільки вони мотивовані і залучені в 

роботу, залежить економічний результат роботи кожного підприємства [1].  

Управління працівником - це по суті управління його мотивацією. При 

здійсненні простих звичних дій мотиваційний процес здійснюється майже 

непомітно і для самої людини, і для оточуючих, оскільки в разі формування у 

нього в попередній період стійких установок і відповідних поведінкових 

навичок цей процес стає як би автоматичним, прихованим [2]. В теорії 

управління трудовими ресурсами організації формують етимологічні 

відмінності в термінах персонал та кадри. 
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Таблиця 1 – Етимологічні відмінності в термінах [4, C. 11] 

Персонал (personnel) Кадри 
Передбачає особистість, 
суб'єктність працівника. 
Передбачається ставлення до 
працівника як до власника своєї 
робочої сили, активного суб'єкта 
діяльності 

Носій робочої сили як однин з 
ресурсів (поряд з матеріальними, 
технічними, тимчасовими і 
енергетичними ресурсами), який 
залучений в процес виробництва 

 

Мотивація являє собою складний процес спонукання людини до певної 

поведінки і діяльності під впливом внутрішньо особистісних і зовнішніх 

чинників (Таблиця 2.). Мотивація - результат багатоступінчастої взаємодії 

внутрішнього світу людини - перш за все його потреб і стимулів, здатних 

задовольнити ці потреби, а також ситуації, в якій здійснюється сприйняття 

стимулу і з'являється активність, спрямована на його отримання [3].  

Таблиця 2 – Зовнішні та внутрішні фактори мотивації [4, C. 27] 

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 
Величина заробітної плати, пільги, 
соціальний пакет, близькість до будинку, 
зручність транспортного сполучення, 
естетика місця роботи і наявність шкідливого 
виробництва, наявність твердого або 
вільного графіка роботи, надійність і 
престиж фірми, компанії, міра 
відповідальності, 
можливість одночасного навчання, 
психологічний клімат в колективі, 
система заохочень і покарань. 

Стан здоров'я, наявність 
здібностей до даної роботи і 
професійно важливих якостей, рівень 
освіти, стресостійкість, схильність до 
певного темпу роботи, можливість 
кар'єрного росту 

 

Стимулювання - це інструмент управління мотивацією людини за 

допомогою зовнішнього спонукання до активності через різні блага (стимули), 

здатні задовольнити потреби людини. Механізм стимулювання передбачає 

вплив на вже наявну систему мотивів людини, актуалізуючи і посилюючи ці 

мотиви, але не змінюючи саму структуру мотиваціі [5]. В основі понять 

мотивування і стимулювання лежать поняття мотиву і стимулу. Поняття мотиву 

було розглянути вище, але важливо також відзначити, що поведінка людини 

визначається зазвичай не одним мотивом, а їх сукупністю, яка становить 

мотиваційну структуру особистості. Мотиваційна структура особистості є 
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стабільною структурою, що знаходиться під впливом наступних характеристик 

особистості: індивідуально-психологічних (здібності, темперамент, воля та ін.); 

мотиваційні (потреби, цінності, інтереси, установки); соціально-демографічні 

(стать, вік, сімейний стан, освіта, кваліфікація). Але мотиваційна структура 

особистості може змінюватися під впливом виховання людини, його освіти, а 

також під впливом певних стимулів. Виходячи з цього, стимул впливає на 

поведінку людини, актуалізуючи певні мотиви. Якщо мотиви - це внутрішні 

спонукальні сили, то стимули відносяться до зовнішніх сил.  

Виділяють різні форми стимулювання, класифікуючи їх в дві великі групи: 

1. Матеріальне стимулювання: матеріально-грошове (заробітна 

плата,премія, надання додаткових соціальних пільг); 

2. Моральне стимулювання: морально-матеріальне (стимулювання вільним 

часом, просування по службі, творче зростання в професії тощо), морально-

психологічне (публічне визнання, відзнаки, формування сприятливого клімату 

на роботі тощо). 

Підвищення продуктивності праці буде залежати від повного врахування в 

мотиваційному механізмі всіх основних чинників, які впливають на процеси 

стимулювання і мотивації до праці. А тому необхідною складовою для 

побудови ефективної системи мотивації персоналу необхідно дотримуватись 

таких принципів:  

1) відповідності корпоративній культурі (підтримування в колективі 

атмосфери довіри, заінтересованості в реалізації загальної мети, можливості 

двосторонньої комунікації між керівниками та працівниками);  

2) реалістичності (треба бути точно упевненим, що схема стимулювання 

необхідна підприємству на цьому етапі розвитку і що в розпорядженні є 

достатній бюджет для її реалізації);  

3) рівності (надання однакових можливостей щодо зайнятості та 

посадового просування за критерієм результативності праці);  

4) справедливості (узгодження рівня оплати праці з її результатами та 

визнання особистого внеску в загальний успіх);  
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5) ініціативності (заохочення працівників до продукування нових ідей та 

участі в управлінні);  

6) прозорості (методи мотивації мають бути зрозумілими і 

справедливими);  

7) логічності і збалансованості (система повинна дозволити логічно 

збалансувати ступінь заохочення для різних посад);  

8) динамічності і гнучкості (можливість відносити корективи в особисті 

схеми стимулювання, при цьому зберігаючи загальну структуру системи);  

9) системності побудови (система повинна охоплювати всі рівні 

підприємства, всі посади і мати єдині принципи побудови для всіх);  

10) відповідності щодо очікувань співробітників (розробляючи системи, 

необхідно врахувати консолідовану думку працівників різних рівнів, 

проаналізувати склад структури персоналу, сформулювати необхідні 

очікування);  

11) спрямованості на певний результат (система мотивації повинна 

підтримувати стратегію і цілі компанії);  

12) впровадження лише з професійних позицій (відсутність 

професіоналізму може зіпсувати навіть ту схему, яка є для компанії 

своєчасною, необхідною і важливою). 

Активність персоналу прямо пропорційно відбивається на результатах 

діяльності готельного підприємства. Для того щоб мотивувати персонал 

підприємств готельного бізнесу слід розробити ефективну систему мотивації 

(преміювання), для цього, можна піти двома шляхами:  

1. Розробити систему мотивації за ключовими показниками ефективності 

для кожного підрозділу, кожного співробітника - система KPI (Key Performance 

Indicators).  

2. Розробити загальну систему винагороди персоналу в залежності від 

результатів роботи готельного підприємства в цілому - коефіцієнт трудової 

участі (КТУ).  
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Як перша, так і друга мотиваційні системи мають право на життя, але при 

системі KPI, генеральний менеджер чітко бачить і оцінює внесок кожного 

співробітника в досягненні цілей підприємства і відповідно той, хто працює, 

той і отримує високу матеріальну винагороду. Щодо другої системи можна 

сказати, що в такому випадку незалежно від того брав співробітник участь в 

досягненні цілей готелю чи ні, він все рівно отримує таку ж винагороду, як і ті, 

хто викладався в процесі обслуговування клієнтів. Сьогодні для багатьох 

готельєрів ключові показники ефективності є практичним оціночним і 

мотиваційним інструментом, але ж саме вони допомагають намітити 

стратегічні і тактичні (операційні) цілі, оцінити стан підприємства, здійснювати 

контроль підрозділів і організації в цілому.  

Отже, KPI - це ключові показники ефективності. Вони дозволяють оцінити 

ефективність виконуваних дій. Застосовувати KPI можна як для оцінки роботи 

всієї компанії, її окремих підрозділів, так і для конкретних працівників. За 

допомогою системи KPI можна не тільки контролювати і оцінювати 

ефективність виконуваних дій, а й побудувати ефективну систему оплати праці. 

Головна умова роботи показника - можливість його виміру. Система 

формування змінної частини грошової винагороди на базі KPI стимулює 

співробітника до досягнення високих індивідуальних результатів, а також до 

збільшення його внеску в колективні результати і досягнення, в виконання 

стратегічних цілей компанії. При цьому показники KPI в системі формування 

змінної частини заробітної плати на базі KPI повинні бути досить прості і 

зрозумілі співробітникам, а розміри змінної частини компенсаційного пакета - 

економічно обгрунтовані. Переваги застосування системи KPI в мотивації 

персоналу:  

1) 100% -ва орієнтація на результат - співробітник отримує винагороду за 

досягнення результату і за виконання робіт, які повинні привести до 

результату;  

2) керованість - дозволяє коригувати спрямовані зусилля співробітників 

без серйозної модифікації самої системи при зміні ситуації на ринку;  
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3) справедливість - гідна оцінка внеску співробітника в загальний успіх 

компанії і справедливий розподіл ризиків (між співробітником і компанією) в 

разі неуспіху;  

4) зрозумілість - співробітник розуміє, за що компанія готова його 

винагороджувати; компанія розуміє, за які результати і скільки вона готова 

заплатити;  

5) незмінність - будь-який співробітник вибудовує свою роботу відповідно 

до системи мотивації. Якщо в певний момент система змінюється, то частина 

зусиль співробітника марнується. Компанія визначає «правила гри» для 

співробітників, і якщо раптом вирішить спонтанно їх поміняти, то втратить 

довіри «гравців». Оцінка виконання KPI відбувається в спеціальних таблицях - 

«Матриця KPI». Таку назву таблиці отримали тому, що здійснюється 

матричний аналіз і зіставлення багатьох даних (ваги показника і діапазону 

значень). Введення в індивідуальне угоду по цілям «Матриця KPI» кількісних і 

якісних цілей відбувається на підставі спільної творчості керівника і його 

співробітників. Зручність використання розробки цілей і показників 

досягається раніше підготовленим набором можливих критеріїв оцінки даної 

посади, повністю відповідним специфіці саме певної компанії. Цей можливий 

перелік критеріїв називають «Корпоративної бібліотекою KPI». Після 

завершення звітного періоду керівники в кожному конкретному випадку 

зможуть вибирати ті чи інші цілі. 

Система показників KPI - це практичний інструмент вимірювання 

поставлених цілей організації. Мотивація (грошове стимулювання) персоналу 

на базі KPI, на відміну від базової заробітної плати (окладу), орієнтована на 

досягнення довгострокових і короткострокових цілей компанії, «мотивуючої на 

виконання посадових обов'язків» самого працівника. Показники KPI можна 

розділити на дві групи [6]:  

- запізнілі - такі показники відображають результати діяльності після 

закінчення звітного періоду (фінансові показники);  
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- випереджаючі (оперативні) - дають можливість управляти ситуацією в 

межах звітного періоду. Ці показники оцінюють поточну діяльність підрозділів 

і компанії в цілому.  

 

Таблиця 3 – Переваги системи КРІ-мотивації для ТОВ «Готель Приват» 

Для керівництва - посилити колектив;  
- зробити працю та результати кожного 
співробітника більш прозорими;  
- оптимізувати витрати на персонал. 

Крі- мотивація дозволяє - стимулює персонал працювати на 
результат, а не заради процесу;  
- стимулює персонал на якісну та ефективну 
роботу;  
- підвищує зацікавленість персоналу в 
успіхах компанії;  
- диференціює результати роботи кожного 
працівника і його оплати;  
- заохочує найкращих, через збільшення 
оплати праці та покращення її умов;  
- вимірює результати роботи кожного 
працівника та чітко визначає його 
ефективність. 

 

Головна функція показників KPI - виявлення закономірності розвитку 

бізнесу в цілому або окремих бізнес-процесів. Крім цього, KPI виконують і інші 

функції, наприклад: дозволяють оцінити роботу кожного працівника або групи; 

сприяють мотивування персоналу на результат тощо.  

KPI фінансово-господарської діяльності готельного підприємства - це 

критерій оцінки, який використовують для визначення результатів діяльності 

підприємств, що працюють в сфері готельного бізнесу.  

При розробці системи мотивації на базі KPI рекомендується 

використовувати не більше 10 ключових показників, що дозволить виключити 

перевантаження керівництва з планування і відстеження показників. Для 

мотивації персоналу прийнято використовувати від 2 до 3 показників KPI.  

Доцільно перед розробкою і впровадженням системи KPI переконатися, 

що усунені можливі причини невдач впровадження системи: відсутність чітко 

сформульованої стратегії підприємства; непідготовленість співробітників до 
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впровадження даної системи; непрацюючий механізм зворотного зв'язку ( "feed 

back"); велика кількість показників в системі KPI; відсутність системи 

контролю. Таким чином, для ефективної розробки та впровадження системи 

KPI потрібно враховувати вищевказані принципи і розробляти заходи щодо 

попередження їх невиконання.  

Без продуманої системи мотивування хороший персонал не втримати. Всім 

цим вимогам відповідає система мотивації на основі ключових показників 

ефективності, винагороджувати співробітників слід за реальні зусилля, що 

дозволили забезпечити успіх.  

KPI і мотивація персоналу стали нерозривними поняттями, так як за 

допомогою даних показників (KPI) можна створити досконалу та ефективну 

систему мотивації і стимулювання співробітників компанії.  

Для того, щоб система мотивації в ТОВ «Готель Приват» м. Вінниця була 

дійсно ефективною, необхідно, щоб вона відповідала декільком простим 

принципам:  

- співробітника необхідно мотивувати на показники, на які він впливає;  

- в системі мотивації 1 співробітника закладено не більше 1-3 показників, 

які не конфліктують один з одним;  

- співробітник знає, як ці показники можуть бути досягнуті; співробітник 

може істотно збільшити особистий дохід при досягненні своїх KPI (при цьому, 

при введенні нової системи мотивації він не повинен втратити свій звичний 

щомісячний дохід - він повинен залишитися незмінним). 

Результати проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів 

щодо удосконалення мотивації праці та підвищення ефективності економічної 

діяльності готелю ТОВ «Готель Приват» дали підставу зробити наступні 

висновки [7]:  

1. Існуючі сучасні методи мотивації, які використовуються в Україні, не 

відповідають вимогам працівників підприємства, а в більшості випадків навіть 

суперечать їм. На перший план висуваються матеріальні мотиви, які відіграють 

безумовно важливу роль у визначенні трудової поведінки робітників, однак це 
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не означає, що нематеріальні мотиви і стимули є другорядними. На поведінку 

людей в процесі діяльності все більший вплив справляє трудова мотивація, яка 

породжується самою роботою, тобто її змістом, умовами, організацією 

трудового процесу, режимом праці тощо. Кожна людина має потребу у 

змістовній, цікавій, корисній роботі, пристойних умовах праці. Вона прагне до 

визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник відчуває 

самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи оцінюються високо 

як ним самим, так і суспільством. 

2. Керівництву підприємства ТОВ «Готель Приват» потрібно і надалі 

краще проводити внутрішню політику, завданнями якої є пошук резервів 

економії витрат, впроваджувати заходи для підвищення доходів, підвищувати 

оборотність активів, вводити додаткові пільги та послуги для покупців. Також 

навчитись правильно заохочувати працівників до праці, використовуючі різні 

методи мотивації та стимулювання , щоб працівникам готелю було цікаво і їх 

щось мотивувало для покращення праці самого готелю.  

3. Серед значної кількості управлінських задач, які потребують вирішення 

та подальшого вдосконалення у досліджуваному нами готелі це:  

- удосконалювання системи інформаційного забезпечення;  

- впровадження прогресивних технологій обслуговування;  

- створення спеціальних програм, розрахованих на постійних клієнтів готелю;  

- проведення сучасної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів. 

Можна підсилити мотивацію більш продуктивної та якісної роботи 

персоналу шляхом встановлення порядку винагороди (заробітної плати: 

основною та додаткової, преміюванням) та підсилення очікування, що 

винагорода буде результатом кращої поведінки (роботи). Запропонована 

система оплати повинна створювати у людей відчуття упевненості і 

захищеності, включати дієві засоби стимулювання і мотивації, забезпечувати 

процес відтворення витраченої енергії (відновлення працівників). 
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У статті розглянуто суть, значення та особливості технології розвитку 

дитячого туризму в Україні за останні декілька років, досліджено причини 

гальмування розвитку даного виду туризму і надані рекомендації щодо 

організації та відновлення популярності дитячого туризму в Україні. 

Ключові слова: туризм, дитячий туризм, оздоровлення, ефективне управління, 

безпечний відпочинок . 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Дитячий туризм є однією з найбільш стабільних 

сегментів туристичного ринку будь якої країни. Однак організація дитячого 

відпочинку має свою специфіку, вимагає особливої уваги і ретельної 
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підготовки. Тому, організацією дитячого туризму повинні займатися 

висококваліфіковані фахівці, що мають достатній досвід роботи з дітьми і 

спеціальну освіту. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження тенденцій 

розвитку дитячого туризму в Україні, його проблеми та шляхи їх вирішення. 

Аналіз сучасних досліджень та публікацій. В Україні найглибшими 

дослідженнями дитячого туризму займалися такі науковці, як О. Колотуха,               

А. Калініченко, Я. М. Кашуба, О.В. Колотуха, О. Малиновська та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дитячий туризм – це 

рекреаційна діяльність дітей, спрямована на задоволення оздоровчих, 

спортивних та пізнавальних потреб особистості поза місцем постійного 

проживання та навчання. Необхідно зазначити, що вчений у визначенні вперше 

підкреслює, що подорожі обов’язково мають відбуватись не лише поза межами 

місця постійного проживання, але й навчання [7]. 

У зв'язку зі зростаючою (вірніше, тією, що відроджується) популярністю 

дитячих таборів, росте і кількість підприємств, що пропонують відповідні 

послуги. Перед споживачами стоїть досить непросте завдання вибору установи, 

яка може гарантувати безпечний відпочинок дитини з освітньою та 

розважальною складовими. У статті не передбачається обговорення питань 

доступності дитячого відпочинку з точки зору цін на путівки. Варто тільки 

відзначити, що за однакових цін на відпочинок в країні і за кордоном, 

«внутрішнє» оздоровлення дитини має незаперечні переваги: відсутність різких 

змін кліматичних умов, наявність постійного телефонного зв'язку і можливості 

відвідати свою дитину в будь-який час, відсутність мовного бар'єру з 

персоналом табору [4]. 

Поряд зі зростанням цін на путівки в оздоровчі центри і табори, 

трапляються ситуації, коли якість обслуговування і проживання дітей не 

відповідають заявленим вимогам. Діти, по-перше, не настільки прискіпливі до 

рівня комфорту, а по-друге, часто не знають про наповнення пакета послуг, 

який пропонували батькам під час купівлі путівки. Поряд із сформульованою 
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потребою у кваліфікованій допомозі під час вибору табору, існує проблема 

організації безпечного супроводу дитини до місця відпочинку. Протягом 

останніх декількох років в Україні спостерігається не тільки бурхливе 

зростання показників виїзного туризму, а й істотне збільшення кількості 

внутрішніх туристів [1]. 

При цьому, крім морського узбережжя влітку, все більшої популярності 

набуває відпочинок у Карпатах [5]. Але більшість «внутрішніх» туристів 

(приблизно 90 %) вважають за краще самостійно організовувати відпочинок у 

своїй країні. 

У 2020 році кількість внутрішніх туристів становила приблизно на 17 % 

менше ніж за аналогічні періоди у 2019 році у загальній кількості туристів, 

обслугованих суб'єктами туристичної діяльності [Аналіз сучасних досліджень 

та публікацій від Big data Київстар]. 

Аналіз динаміки кількості туристів, що обслуговувалися суб'єктами 

туристичної діяльності протягом 2011 – 2020 рр., показав, що приблизно                

13 – 14% із них є діти і молодь до 17 років. При чому, протягом досліджуваного 

періоду відбувалося падіння цього показника до 8 % в 2015 р., відновлення в 

2017 р. і знову спад в 2020-2021 роках.  

Подальше дослідження співвідношень загальних і внутрішніх туристичних 

потоків, а також їх диференціювання на тих, що обслуговувалися юридичними 

або фізичними особами, дозволило виділити певні акценти. Протягом 

досліджуваного періоду значно скоротилась (від 15 до 7 %) кількість 

«внутрішніх» туристів – дітей, що користуються послугами юридичних осіб 

(туроператорів і турагентів) – суб'єктів туристичної діяльності. Водночас 

скорочення відсотку дітей серед «внутрішніх» туристів, що обслуговувалися 

фізичними особами, виявилося незначним. 

Статистичні дані показують, що досить великий відсоток продажів у 

фізичних осіб, які надають туристичні послуги внутрішнього туризму, 

становлять продажі дитячих путівок. Мова йде про фізичних осіб – 

туристичних агентів, що відносяться до першої або другої групи платників 
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єдиного податку. Однією з причин такої стабільності може бути те, що все 

більше туристичних агенцій, які представляють інтереси туроператорів 

(дитячих таборів або організаторів програм), збільшують і розширюють 

асортимент своїх послуг через реалізацію відповідних путівок, а також надання 

супутніх послуг: організацію залізничного та автобусного трансферу, 

страхування тощо.  

Кількість дитячих закладів після різкого скорочення в 2010 – 2015 рр. в 

останні 5 років залишалась стабільною, а таких, що працювали влітку 2018 р., 

становило біля 10000 одиниць. Звертає на себе увагу співвідношення між 

кількістю закладів оздоровлення і закладів відпочинку з великою перевагою 

других, яке становить 1:30. Але аналіз показника кількості місць у дитячих 

закладах виявив зворотну закономірність, а саме, кількість місць у закладах 

оздоровлення станом на літо 2019 р. майже вдвічі більша за тих, що 

нараховуються в закладах відпочинку. В цьому випадку не враховуються 

заклади відпочинку з денним перебуванням і наметові містечка. 

До закладів оздоровлення, в основному, відносяться старі будівлі, 

засновані ще в радянський період, які потребують модернізації відповідно до 

сучасних норм. Наведена статистика вказує на поступове скорочення 

відпочиваючих у закладах оздоровлення, що відбувається через зменшення 

державного фінансування і, як наслідок, припинення діяльності цих закладів 

або скорочення місць. Водночас збільшується попит на заклади відпочинку, які 

у комплексі з дозвіллям можуть надавати окремі послуги оздоровлення, але 

вищої якості за рахунок комерційної складової. З цим пов'язані й результати 

аналізу показника кількості дітей, які перебували у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку влітку. Знову прослідковується зворотна 

залежність між кількістю місць у закладах оздоровлення і закладах відпочинку 

та кількістю дітей, що відвідали ці заклади. А саме, незважаючи на набагато 

меншу кількість місць, в закладах відпочинку влітку 2019 р. дітей перебувало 

майже в 4,5 рази більше, ніж у закладах оздоровлення (враховують всіх дітей, 

що відпочивали влітку, а саме, і тих, кого було розміщено в наметових 

містечках, і тих, хто відпочивав у режимі денного перебування). 
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Вагомим аргументом на користь користування послугами спеціальних 

туристичних агенцій служить той факт, що рекреаційні області України 

перебувають на досить великій відстані від потенційних споживачів. У зв'язку з 

необхідністю організації трансферу попит на табори недалеко від будинку для 

тих, хто їде вперше, або для дітей молодшого віку, значно перевищує попит на 

відпочинок у віддалені від постійного перебування дітей областях країни. 

Проте, постійним попитом користуються такі напрями: Карпати, Одеса, 

Херсон. Тож, якщо не враховувати тих, хто залишається відпочивати у своєму 

регіоні, можна встановити найбільш популярні шляхи міграції дітей на 

відпочинок.  Пасивними з точки зору невеликої кількості відвідувань дітьми з 

інших регіонів нині можна назвати Донецьк, Луганськ, Суми, Рівне, Луцьк, 

Чернівці [3].  

Слід відмітити, що значне перевищення кількості дітей, що перебували в 

закладах відпочинку, над відпочиваючими в закладах оздоровлення  пов'язане з 

відносно невеликою тривалістю зміни в перших, яка триває 10 – 12 діб. Отже, 

проведений аналіз показує гостру необхідність організації трансферу, причому 

в пікові періоди трьох місяців літнього відпочинку кількість поїздок до місця 

відпочинку сягає 12 – 14 разів. І це тільки з одного зазначеного пункту до 

іншого (наприклад, Київ — Воловець), без урахування необхідності збору 

бажаючих відпочити із багатьох міст країни. Деякі табори пропонують 

організацію трансферу із Києва, тож, для дітей з інших регіонів України ця 

складова відпочинку залишається не вирішеною. 

Про дитячий туризм можна сказати наступне: він з’єднує свідомість 

дитини з реальним світом і тим, що в ньому відбувається. Дитячий туризм 

розвиває високі моральні якості:  колективізм, чесність, працьовитість, формує 

почуття відповідальності перед колективом за результат своєї роботи і т. д.  

Діти, залучені в систему дитячого відпочинку, швидше знаходять соціальну 

зрілість, отримують духовну і фізичну загартованість, активно готуються до 

трудової діяльності. У дитячому туризмі пізнавальна, трудова, суспільно-

політична діяльність дітей формується в органічній єдності, здійснюючи 

великий вплив на розвиток особистості дитини і на її зв'язок з навколишнім 

середовищем. 
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У дитячому туризмі реалізується комплексний підхід до виховання дітей, 

заснований на нерозривності освітнього, виховного та оздоровчого процесів, 

духовний та фізичний розвиток дітей, їх підготовка до життя і подальшої 

діяльності. Однак аналіз стану розвитку дитячого туризму в Україні показує, 

що в даний час в його організації є певні проблеми. Подальший розвиток 

дитячого туризму стримується цілою низкою негативних чинників, до яких 

відносяться: 

 обмежений спектр турпродуктів для дітей; 

  недостатній розвиток інфраструктурної складової дитячого туризму; 

  мала доступність дитячого відпочинку для більшої частини населення 

України; 

  малий рівень опрацювання законодавчої бази та єдиних стандартів 

діяльності в сфері дитячого туризму; 

  неможливість багатьох організацій, що працюють з дітьми, забезпечити 

безпеку дитячого відпочинку; 

  невисока кваліфікація більшості фахівців, що працюють в сфері 

дитячого відпочинку та туризму; 

  недостатня поінформованість споживача про наявні туристичні 

продукти для дітей [6,2]. 

Висновки. Перед українськими туристичними підприємствами, що 

спеціалізуються на дитячому туризмі постає проблема пошуку найбільш 

ефективних методів управління як кожної організації окремо, так і всім 

дитячим туризмом України в цілому.  

Підсумовуючи вищесказане, слід визнати, що тема даного дослідження є 

досить актуальною. Ця робота являє собою по суті одну зі спроб системного 

дослідження дитячого туризму і комплексної розробки методичних і 

практичних рекомендацій організаціям, що спеціалізуються на дитячому 

туризмі, щодо вдосконалення ними управління в сучасних умовах 

господарювання. Вирішення даного завдання забезпечить розвиток 
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перспективних форм і методів ефективного управління організаціями, що 

спеціалізуються на дитячому туризмі, що об'єктивно відповідає стратегічним 

завданням соціально-економічного розвитку України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУХНІ 

Єврейська кухня тісно пов’язана з традиціями і звичаями єврейського народу. 

Вона включає в себе кулінарні вподобання, особливості технології 

приготування та споживання їжі близько 60-ти етнічних груп. Єврейську 

кухню сміливо можна назвати міжнародною кухнею, адже її смак 

сподобається всім. В статті описуються особливості  кухні, історія її 

формування, звичаї та традиції єврейського народу, які пов’язані з 

приготуванням та  вживанням їжі. 

Ключові слова: єврейська кухня, історія,  особливості, етнічні групи єврейські 

традиції, звичаї, єврейські страви, кошерна їжа, напої. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Аналізуючи єврейську кухню, слід пам’ятати, що 

вона  є результатом бурхливої та багатої історії єврейського народу. Це 

поєднання кулінарних впливів країн, де проживала єврейська діаспора ,з 

релігійними законами та святковими традиціями євреїв. Сотні, а інколи тисячі 

років проживання євреїв у будь-якій країні, впливали на змішування 

кулінарних традицій та постійно збагачували смакову палітру. Після 

проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році, євреї почали масово 

повертатися на історичні землі. В країні збереглись багато традицій, 

включаючи античні. Цей феномен впливає на розвиток єврейської 

гастрономічної культури, відомої у всьому світі не тільки традиційними 

стравами цього регіону, але і особливими способами їх приготування і 

споживання. Ізраїлю як країні 73 роки,  а єврейському народу щонайменше 

чотири тисячі років. Після Другої світової війни потомки Мойсея нарешті 

змогли повернутись на батьківщину предків і збудувати молоду державу, яка 

глибоко поважає свої традиції. Досліджуючи єврейську кухню ми зможемо 

дізнатися про етнічні звичаї а також історію єврейського народу. 
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Формулювання цілей статті. Єврейська кухня поєднує в собі страви 

ашкеназійських і сефардський кулінарних традицій. Ашкеназійська кухня – 

кухня євреїв Європи, сефардська кухня – євреїв близького сходу, Іспанії і країн 

Середземноморського регіону. Кухня євреїв, які жили в Європі, була скромною. 

Це було пов’язано з тим, що основна частина євреїв в Європі, жили бідно і вони 

вигадували  способи раціонального використання продуктів. Сефардська кухня 

-  втілювала в собі кулінарні традиції Сходу і Середземномор’я, відрізнялась 

використанням більш дорогих продуктів. В ній  широко використовувались: 

риба, овочі, бобові і оливкова олія. 

Традиції сефардів і ашкеназів. Сефарди (в перекладі з івриту іспанці)- в 

давнину проживали на Іберському півострові, в ХV ст. сефарди опинились у  

вигнанні. Поселившись в багатьох країнах світу сефарди почали створювати 

свою спільноту і захищати свої традиції. Кухня сефардів  не така важка як 

ашкеназька, і відома у всьому світі різноманітністю салатів і фаршированих 

овочів., використанням виноградного листя, оливкової олії, сочевиці, бобів 

свіжих фруктів і сухофруктів. Традиційною і найвідомішою стравою сефардів є 

кугель, його назва на івриті означає «м’яч». Кугель готують з тертої картоплі, 

цибулі і яєць. В солодку версію кугеля додають черствий хліб і нарізані яблука 

або груші, або прянощі – імбир і мускатний горіх. 

Ашкеназами ( від давньоєврейської – німці) – як правило, називали бідних 

селян єврейського походження, які виїхали з Росії, Германії і Польщі. Склад і 

інгредієнти таких страв як: варена форель по-єврейськи – з цибулею морквою і 

ріпою, курячий суп з мацою і чолент , нагадують про європейське коріння 

ашкеназів. Традиційною стравою ашкеназів є чолент. Це тушкована страва, яка 

готується з яловичини і картоплі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно єврейській традиції, 

половина будь-якого свята призначена для людини, а друга половина – для 

Бога. Для всіх свят, як релігійного так і світського характеру – готуються 

особливі страви, для яких ретельно обираються продукти і спосіб їх 

приготування.  Свято єврейської Паски – Песах – нагадує євреям про вигнання 
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з Єгипту. На Песах важливим ритуалом є святкова вечеря Седер. Вся сім’я 

збирається за святковим красиво прикрашеним столом, на якому обов’язково 

присутній особливий посуд. Це особливий піднос на який слід розкласти 

продукти в особливому порядку – яйце, зроа (шматок м’яса на кісточці – 

бараняче ребро або куряче крило), марор (гіркі трави, наприклад редька або 

хрін), карпас (селера, картопля або інші не гіркі овочі) і харосет (солодке пюре 

з сухофруктами). На Песах царемонію відкриває найстарший член сім’ї, а вибір 

страв символічний і нагадує про скитання єврейського народу. 

Ізраїльська кухня містить багато страв східної кухні (арабської і 

турецької). Національна кухня Ізраїлю є невід’ємною частиною 

середземноморської кухні. Варто зазначити, що Ізраїль – країна еміграції, тут 

проживає більше 70 національностей. Тому кухня настільки ж різноманітна, як 

і люди, які населяють цю державу. Великий вплив на формування місцевої 

кухні, зробила релігія. Сефардська, ашкеназійська кухні мають певні 

відмінності, але вони поєднуються релігійними настановами та традиціями, які 

називаються закони кашруту. Вони суворо регламентували поєднання страв, 

продуктів та їхнє вживання. Страви, приготовані з урахуванням цих законів, 

називаються кошерними. Закон кашруту ще називали «торою», в ньому 

поєднувалось 613 заповідей, з них 248 – розпорядження і 365 – заборони . 

Близько 30 заборон пов’язані з їжею. Наприклад, заборона на приготування їжі 

на вогні на шаббат (єврейська субота), навіть якщо потрібно приготувати 

гарячу страву. Сефарди і ашкенази вийшли з ситуації , готуючи заздалегідь 

тушковану їжу. Раніше вважалось, що в іудея, який не слідує цим законам , 

може зупинитись серце. А виконання всіх законів наближувало людину до Бога 

і робило її кращою.   

Кашрут розділяє всі харчові продукти на м’ясні молочні та інші, 

забороняється вживання м’ясної та молочної їжі разом. Після прийому м’ясної 

їжі повинно пройти 6 годин перш ніж вживати молочну їжу, а після прийому 

молочної їжі, м'ясо можна вживати через 30 хв. Різниця в різних проміжках 

вживання їжі пояснюється тим, що молочні продукти швидше переробляються і 
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всмоктуються в шлунково-кишковий тракт, значно швидше ніж м’ясні.  Риба, 

згідно Кашруту м’ясним продуктом не являється, а тому на неї правила на 

вживання з молочним не поширюється. Риба – це жива істота,  що мешкає у 

воді, у якої є луска і плавники, а всі мешканці водної стихії, які не мають цих 

відмінностей (кити, дельфіни, сом, осетр, акула, вугор, молюски, ракоподібні) 

їсти суворо забороняється. Відповідно, осетрова чорна ікра – не «кошерна», на 

відмінну від червоної. Євреї їдять м'ясо лише жуйних і парнокопитних тварин, 

тобто травоїдних. Неприпустимі страви з свинини. 

Євреї дотримуються принципу кошерності у багатьох ресторанах, кафе, 

готелях, супермаркетах. Правда це зовсім не означає, що ізраїльтяни їдять 

тільки кошерну їжу. Тут багато ресторанів, які пропонують кухню різних 

народів світу, включаючи французьку, китайську, арабську, італійську, 

японську, російську тощо.  

Основні єврейські страви, які вважаються національними і, які варто 

покуштувати, аби краще пізнати єврейську кухню: 

 • меорав ієрушалмі – єрусалимська печеня, приготована з декількох видів 

курячого м’яса (грудинка, окорочки, печінка, серце), подається на тарілці або в 

піті (розрізаному уздовж хлібному коржику), рясно приправлена цибулею і 

прянощами;  

• птітим – ізраїльський аналог кускусу (манна крупа, приготована на пару, з 

м’ясом і овочами);  

• гефілте фіш – фарширована риба (короп, щука, кефаль, лосось);  

•латкес – оладки зі шкварками і смаженою цибулею;  

• храйме – риба в гострому соусі;  

•форшмак – оселедець або рублене м’ясо, запечене з картоплею, цибулею, 

перцем і сметаною;  

• мафрум – картопля, фарширована м’ясним фаршем, з морквою і томатною 

пастою; 

 • марак регель таймані – традиційний суп з телячої ноги.  
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Не останнє місце, в національній кухні Ізраїлю, займають овочеві і 

вегетаріанські страви. Ось лише деякі з них, які користуються заслуженою 

популярністю:  

• гумус – страва з варених зерен нуту, подається з оливковою олією, яйцем, 

петрушкою і приправами;  

• римес – солодке овочеве рагу;  

• фалафель – котлетки з меленого нуту, з приправами, обсмажені у фритюрі;  

• бульбелаткес – деруни з картоплі;  

• калте буречке – холодний буряковий суп;  

•шакшука – яйця, смажені в томатному соусі з цибулею, перцем і приправами.  

Славиться кухня Ізраїлю своєю випічкою яка стала невід'ємною частиною 

ізраїльського застілля. Ось лише деякі борошняні страви, які треба спробувати 

в Ізраїлі:  

• маца – коржик з прісного тіста;  

•мацебрай – закуска з маци з яйцем і молоком, обсмажена на олії;  

• хала – святковий єврейський хліб;  

• бурекас – несолодка випічка з тонкого тіста. Форма Бурекас визначає начинку, 

наприклад: напівкруглий – з сиром качокавалло, прямокутний – з картоплею, 

рівносторонній трикутник – з грибами, рівнобедрений – з сиром фета, круглий 

– зі шпинатом;  

•хоменташ – трикутні пиріжки з дріжджового тіста, з маковою начинкою;  

• джахнун – рулетики з листкового тіста;  

•кугель – єврейська запіканка;  

• самбусак – невеликі пиріжки у формі трикутника або ріжка, обсмажені у 

фритюрі;  

• куші – шоколадний торт;  

• бейгл – популярний ізраїльський бублик;  

• леках – мигдальні пряники. 

З безалкогольних напоїв в Ізраїлі, надають перевагу каві, капучино, 

чорному і зеленому чаю. З прохолодних напоїв популярні фруктові соки, 

мінеральна вода, лимонад.  Порадує кухня Ізраїлю чудовим місцевим вином 

Кармиель та Йордан і недорогим пивом Маккаб та Голдстар. 
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Висновок. Завдяки своєму постійному розвитку єврейська кухня, в 

теперішній час, входить в число найрізноманітніших в світі. Єврейська кухня 

залишила свій слід по всьому світу. Один з найвідоміших єврейських 

ресторанів було відкрито в Парижі в 1920 р. братами Гольденберг. Ресторан 

проіснував майже 90 років. Сім’я євреїв-ашкеназів Голденбергів дотримувалась 

кулінарних традицій російських євреїв. Саме цій сім’ї належить заслуга 

популяризації таких страв, як тарама, ікра баклажанова, фуа-гра з січеними 

яйцями, або сир кисломолочний з зеленню. Багаточисленна єврейська діаспора 

проживає майже в кожній країні світу, тому хороший ресторан єврейської кухні 

можна знайти практично будь-де, хоча б на іст сайді Нью-Йорка. В ресторані 

єврейської кухні кожен гурман може знайти страву за смаком. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Солодощі популярні у кожному куточку нашої 

планети, особливо їх полюбляють діти. Та вони не тільки викликають 

«горомони щастя» і володіють надзвичайним смаком, але й можуть пагубно 

впливати на наш організм, оскільки відсоток цукру в деяких кондитерських 

виробах на першому місці у складі. Наразі виявлена тенденція до заміни цукру 

в складі кондитерських виробів на більш корисні компоненти. Підсолоджувачі і 

цукрозамінники стали важливою складовою повсякденного раціону і 

використовуються багатьма групами населення для різних цілей. Деякі 

споживачі застосовують їх для зниження ваги, інші - як замінник цукру при 

діабеті. Включення солодощів в раціон сприяє стимулюванню центру 

задоволення в головному мозку. Солодкий смак асоціюється з приємними 

відчуттями, що викликає певну психологічну залежність від цукру. Вчені 

відзначають, що психологічна або емоційна залежність від солодкого може 

привести до фізіологічної. Це зв'язано з тим що рецептори солодкого 

знаходяться не тільки в ротовій порожнини, але і в інших органах людини. 

Тому харчова промисловість проявляє зростаючий інтерес до замінників 

сахарози, які будуть використовуватися в продуктах з низьким вмістом цукру і 

відповідати вимогам безпеки. Застосування замінників цукру-піску в багатьох 

технологіях харчових продуктів не викликає особливих труднощів. Однак зміна 

змісту цукру може негативно вплинути на реологію і текстуру готового виробу. 

Дана обставина повністю відповідає технології виготовлення кондитерських 

виробів. 

Заміна цукру на цукрозамінники в традиційних рецептурах кондитерських 

виробів вимагає підбір певного виду цукрозамінника, визначення його 

дозування, модифікацію рецептури, встановлення технологічних режимів і 

параметрів. З огляду на багатофункціональні можливості цукру в технологіях 

харчових продуктів, не завжди можливо виключити або замінити цукор, не 
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впливаючи на якість і стабільність певних харчових продуктів. Саме тому 

важливо оцінити можливість заміни цуру на цукрозамінники в кондитерских 

виробах. 

Дослідженням проблем заміни цукру в солодощах, цукрозамінниками в 

кондитерській  промисловості України займались такі науковці, як: Іваніщева 

О., Пахомська О., Пересічна С., Плутенко Я., Машир Н., Паламарек К., 

Шестопалова Н., Шатнюк Л., Дорохович А., Калакура М., Костюк В. та ін.. 

Формулювання цілей статті полягає в аналізі, систематизація та 

узагальненні міжнародного і вітчизняного досвіду в області використання 

цукрозамінників та підсолоджувачів в технології кондитерських виробів, а 

також систематизація їх властивостей. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Кондитерська галузь – 

одна з найбільш розвинених галузей харчової промисловості України. 

Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання 

якості, біологічної цінності і смакових переваг продуктів харчування, а також 

покращення їх асортименту. Завжди актуальним є повне забезпечення потреб 

народного господарства і населення у високоякісній продукції; проведення 

технічного переозброєння, вдосконалення та інтенсифікація виробництва 

кондитерської галузі. Кондитерські вироби – харчові продукти високої 

калорійності і засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат, 

привабливий зовнішній вигляд. Загальний обсяг виробництва підприємств 

складає більше 1 млн. т продукції на рік, що дозволяє повністю забезпечити 

потреби внутрішнього ринку та експортувати значні обсяги продукції закордон 

[1]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В кондитерській промисловості 

переважно застосовують комбінацію об’ємних цукрозамінників, якими можна 

замінити цукор практично у співвідношенні 1:1. Крім того, замінник цукру 

повинен забезпечувати таку ж солодкість, що й цукор, не змінювати структуру, 

текстуру, зовнішній вигляд і смакову привабливість кондитерських виробів, що 

досягається заміною цукрозамінників разом з харчовими волокнами [2]. 
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Виняток цукру з рецептур борошняних і цукристих кондитерських виробів 

в технологічному плані є складним завданням. Цукор впливає на формування 

структурно-механічних властивостей вироби і структуроутворення тіста. 

Присутність в рідкій фазі тіста цукрів, покритих гідратними оболонками, 

призводить до зменшення ступеня набухання білків борошна через зниження 

масової частки вільної вологи і підвищення осмотичного тиску в рідкій фазі 

тіста. Цукор також сприяє уповільненню процесу емульгування в результаті 

підвищення в'язкості дисперсійного середовища і поверхневого натягу на 

кордоні розділу фаз. 

Кожний із відомих сьогоденню цукрозамінників і підсолоджувачів має свої 

переваги і недоліки. Тому необхідно проаналізувати їх специфічні особливості і 

безпеку. Існують низькокалорійні підсолоджувачі, які характеризуються малим 

вмістом калорій або їх відсутністю, високою інтенсивністю солодощі на грам в 

порівнянні з підсолоджувачами з калоріями. Інші назви низькокалорійних 

підсолоджувачів- LCS, некалорійні підсолоджувачі, штучні підсолоджувачі, 

замінники цукру і високоінтенсивні підсолоджувачі. Щоб мати можливість 

використовувати низькокалорійні підсолоджувачі, вони повинні бути схвалені 

міжнародними агентствами, такими як Codex Alimentarius (Food Code), FDA і 

EFSA, а також національними нормативними документами [3-5]. Незважаючи 

на суворі норми безпеки LCS все ще існує високий рівень суперечок про 

використанні LCS у виробництві харчових продуктів (особливо для дітей). Це 

вимагає оцінки ризику для виявлення потенційних проблем зі здоров’ям, 

пов’язаних зі споживанням продуктів, які містять LCS [6-9]. 

У літературі цукрозамінники та підсолоджувачі часто використовуються 

як синоніми. Основна відмінність цукрозамінників від підсолоджувачів полягає 

в тому, що цукрозамінники володіють енергетичною цінністю і 

метаболізуються в організмі з меншою потребою в інсуліні, ніж цукор. 

Підсолоджувачі не володіють енергетичною цінністю і метаболізуються без 

участі інсуліну.  
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Важливо відмітити, що текстура кондитерського виробу формується  

залежно від фазового стану підсолоджувача. У зв'язку з цим здійснюється 

підбір технологічних режимів і параметрів. Облік факторів, що впливають на 

поведінку підсолоджувача в ході технології виробництва, має важливе значення 

для формування заданої структури і якості кондитерських виробів. Контроль 

стану підсолоджувачів для досягнення бажаних споживчих характеристик від 

зовнішнього вигляду до текстури здійснюється різними методами.  

Підсолоджувачі можуть бути розчиненими, диспергованими у вигляді 

кристалічної фази, іммобілізованими в аморфному і склоподібного стані або в 

різних комбінаціях цих станів. У зв'язку з цим кондитерські вироби можуть 

бути охарактеризовані відповідно до природи підсолоджувача. 

Широке застосування в кондитерському виробництві знайшли такі 

підсолоджувачі і цукрозамінники, як лактит, сахарин натрію, еритрит, 

стевіозид. Вони використовуються як в технологіях цукристих, так і 

борошняних кондитерських виробів, а також шоколаду. 

До цукрозамінників, які добуті із рослинної сировини, відносять стевію, 

мед, солодку, кленовий сироп, сироп із топінамбура, ксиліт та сорбіт та інші. 

Стевія та продукти на її основі останнім часом набирають все більшу 

популярність. Листя стевіїї містять від 5-15%  дитерпенових глікозидів, а 

солодкість перевищує солодкість сахарози у 300 разів.  

Стевізоід. Є гликозидом. Отримують з природного джерела - листя 

трав'янистої рослини «стевія», що росте в Південній Америці та Азії. У 200 

разів солодше цукру, безкалорійний. Однак, має виражений специфічний 

присмак, який значна частина людей характеризує як неприємний. Безпечний, 

не має протипоказань до застосування. 

На основі проведених досліджень науковцями розроблено рецептуру 

пісочного печива з стевіозидом і вівсяним борошном (30% до маси борошна 

пшеничного). Встановлено, що використання стевіозиду у виробництві 

пісочного печива, при умові додаткового введення вівсяного борошна як 

стабілізуючого агента, дозволяє створити продукт спеціального призначення з 
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високими споживними властивостями [10]. Запропоновано рецептуру кексу 

«Фараон» зі стевіозидом та борошном із бульб чуфи, тонкодисперсного 

порошку моркви і яблука, що сприяє надати виробам функціонального 

спрямування [11]. 

Фруктоза. Є вуглеводом. Природні джерела: ягоди, фрукти, мед. 

Коефіцієнт солодощі 1,2-1,7. На третину менш калорійна, ніж цукор. В значно 

меншій мірі впливає на рівень глюкози крові, тому в помірних кількостях 

допустимо вживання людьми, страждаючими на цукровий діабет. Однак навіть 

повна заміна цукру на фруктозу в раціоні не виключає загрозу виникнення 

ожиріння. Також розглядається питання про те, що харчовий режим з високим 

вмістом фруктози і одночасним дефіцитом магнію, може служити фактором, 

що сприяє розвитку метаболічного синдрому з ожирінням, гіпертонією і 

резистентністю тканин до інсуліну. Добова доза не більше 30-40 г на добу. 

Еритрит. Або «динний цукор» - замінник цукру, який отримують із 

природних джерел. Зовні дуже схожий на кристалічний цукор. Рівень 

солодкості еритрита становить близько 70% від рівня звичайного цукру. При 

цьому калорійність на 95% нижче, ніж у цукру. Не викликає карієс, 

метаболізується без участі інсуліну. Позитивно впливає на вуглеводний обмін і 

знижує показники оксидативного стресу. Часто використовується в комбінаціях 

з іншими підсолоджувачами, так як ефективно коригує специфічні смакові 

відтінки і небажаний післясмак, властивий деяким підсолоджувальним 

речовинам. На сьогоднішній момент еритріол заслужено вважається «золотим 

стандартом» цукрозамінників та підсолоджувачів. 

Ксиліт (Е967) - це п'ятиатомний спирт, молекулярна маса -150. Отримують 

ксиліт каталітичним гідратуванням ксилози, яка є складовою частиною 

високомолекулярних ксиланів деревини. Солодкість ксиліту дорівнює                

0,7-1,0 SES. Ксиліт широко поширений в рослинному світі, може бути 

продуктом метаболізму: за добу в організмі людини утворюється 5-15 г ксиліту. 

З огляду на вміст вологи, харчовий ксиліт виготовляють двох сортів: вищий і 

перший. Ксиліт-речовина білого кольору, яка зовні нагадує цукровий пісок, 
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його енергетична цінність приблизно така ж, як і у сорбіту, і становить 4 ккал / 

г. Засвоєння ксиліту майже не залежить від рівня інсуліну в крові. Клінічні 

дослідження ксиліту, як цукрозамінника в процесі харчування хворих на 

цукровий діабет, дали позитивні результати. Чистий ксиліт стійкий до 

температурного впливу: його температура плавлення 90-94, але до 130°С він не 

розкладається і не темніє. Ксиліт має жовчогінну і проносну дію, позитивно 

впливає на вуглеводний обмін. Тому його можна використовувати при 

захворюваннях печінки. Ксиліт проявляє антикетогенну дію, тобто сприяє 

зменшенню в крові кетогенних тіл, які є джерелом утворення ацетону і які 

отруюють організм, порушують дію нервової системи. Ксиліт позитивно 

впливає на роботу нирок. Добова доза ксиліту - 30-50 г, при надлишковій масі 

тіла - до 15-20 м Перевагою ксиліту є те, що він не асимілюється більшістю 

видів мікроорганізмів. Тому вироби з ксилітом не підлягають 

мікробіологічному розпаду. 

Сорбіт (Е420) - шестиатомний спирт, вперше був екстрагований з 

горобини в 1872 р французьким хіміком Ж. Бруссіно і в її честь названо 

сорбітом (горобина по латині - sorbus). Молекулярна маса сорбіту - 182. Відомі 

дві форми сорбіту: d-сорбіт, l-сорбіт. Зазвичай сорбіт знаходиться в формі                

d-сорбіту. Температура плавлення безводного сорбіту - 110-111ºС, а гідратна 

форма сорбіту плавиться при температурі 100 ° С. Солодкість сорбіту - 0,5 SES. 

Перевагою сорбіту є те, що він, як і фруктоза для засвоєння в організмі не 

вимагає гормону інсуліну і його можна використовувати хворим на цукровий 

діабет. Сорбіт, як і фруктоза гігроскопічний. З огляду на, що при відносной 

вологості повітря 75%, рівноважний вологовміст сорбіту стає 20%, в той час як 

у сахарози 0,2-0,3%. Розчинність у сорбіту така ж, як і у сахарози. 

Сорбітол в основному використовується в якості підсолоджувача в ліках, 

жувальних гумках і таблетках. Деякі дослідження показують адаптацію 

мікрофлори до сорбітолу, але клінічне значення цих висновків поки не ясно. 

Кілька випробувань довели, що сорбіт менш каріогенний, ніж сахароза. 
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Мальтіт (Е965) дисахарид, який отримують з глюкознофруктозного 

сиропу, який містить більше 50% мальтози. Мальтіт не гігроскопічний, не 

взаємодіє з амінокислотами. Мальтіт використовується як замінник цукру, 

стабілізатор і емульгатор. Використовувати його дозволено в країнах ЄС. 

Лактітол - новий цукрозамінник, який за своїми фізико-хімічними 

властивостям наближений до сахарози. Лактит отримують з лактози шляхом 

гідрування при високій температурі. Молекулярна маса лактітола - 380. 

Лактітол не гігроскопічний, в'язкість розплавленого лактіта аналогічна в'язкості 

карамельного цукрово-патокового сиропу, має чистий солодкий смак, 

солодкість його становить 0,35-0,4 SES. Лактітол не залишає в роті стороннього 

присмаку, не викликає карієсу зубів. 

На основі лактіта можна отримувати харчові продукти зі зниженою 

калорійністю, що не викликають карієсу зубів, придатні для харчування хворих 

на діабет, тому що лактит не впливає на рівень глюкози та інсуліну в крові.  

Кондитерські вироби з лактітом (печиво, бісквіти, вафлі, кекси і т.п.) 

протягом тривалого часу добре зберігають відчуття хрускоту, в той час як 

вироби на основі ксиліту або сорбіту швидко розм'якшуються і втрачають цей 

ефект. Протягом тривалого часу зберігається і льодяникова карамель. Лактит 

можна використовувати у вигляді пудри для посипки кондитерських виробів. 

Застосування лактіта дозволяє виготовляти шоколад з низькою калорійностю та 

зі зниженим вмістом жирів. 

Лактит може практично повністю замінити сахарозу при приготуванні 

джемів і мармеладу, особливо низькокалорійних, при приготуванні молочних 

десертів. Використання лактіта замість сахарози при приготуванні морозива 

дозволяє отримувати як звичайні, так і низькокалорійні види з більш низьким 

вмістом жиру без шкоди смаку та інших властивостей морозива. 

Виготовлена на лактиті жувальна гумка без цукру більш еластична, і, на 

відміну від сорбіту не потребує збільшення дозування основи. Завдяки 

гігроскопічності лактіта його використовують і для припудрення жувальної 

гумки в процесі її формування. 
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Висновки. Асортимент цукрозамінників та підсолоджувачів, які 

застосовують в технології кондитерських виробів, можна охарактеризувати як 

обмежений. Кондитерські вироби відносяться до групи продуктів, що 

вживаються усіма віковими категоріями. У зв'язку з цим не всі цукрозамінники 

та підсолоджувачі можна використовувати у виробництві кондитерських 

виробів. 

Досвід застосування підсолоджувачів в нашій країні і за кордоном показав, 

що стевіозид і сорбіт використовують як в технології цукристих, так і в 

технології борошняних кондитерських виробів, і вони знайшли широке 

практичне застосування. Популярність стевіозіда пов'язана з відсутністю у 

даного підсолоджувача недоліків і його доступною ціною. Застосування 

ізомальту і лактиту виправдало себе в технології шоколаду і шоколадних 

цукерок при підборі оптимальних технологічних режимів. Розробка науково 

обґрунтованих рецептур і технологій спеціалізованих кондитерських виробів 

для людей з порушеним вуглеводним обміном, подальші дослідження по 

застосуванню цукрозамінників та підсолоджувачів і їх впливу на здоров'я 

людини дозволять задовольнити зростаючий попит на дану продукцію і 

розширити асортимент продуктів здорового харчування. 

Стевія та мед застосовуються більше в домашніх умовах, аніж в 

промислових, адже не значне їх споживання не нашкодить організму.  

Але з усіма підсолоджувачами слід бути обережним, адже неправильне їх 

використання та використання не за призначенням може призвести до поганих 

наслідків. 

Список використаних джерел: 

1. Борисенко О. М. Сучасний стан кондитерської галузі України. Вісник 

НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Харьків. НТУ «ХПІ». 2016. № 43 (1215). С. 12-15.  

2. Карапетян Т. Б. Изучение свойств изомальта для производства 

кондитерских изделий.. Материалы III Международной научной студенческой 

конференции «Научный потенциал студенчества в XX веке». Т. 1. 

Естественные и точные науки. Технические и прикладные науки. Ставрополь.  

2009. 278. С. 9. 



56 
 

3. Norma general del CODEX para los aditivos alimentarios. 2020 Mar 20. 

URL: https://www. fao.org/gsfaonline/docs/CXS-192s.pdf. (дата звернення: 

07.04.2021). 

4. Statement of EFSA on the scientific evaluation of two studies related to the 

safety of artificial sweeteners. EFSA Journal. 2011;9(2). URL: 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2089 (дата звернення: 06.04.2021). 

5. Food Additives & Petitions. URL: 

https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/

default.htm. (дата звернення 07.04.2021). 

6. D. M. Martyn, A. P. Nugent, B. A. McNulty. Dietary intake of four artificial 

sweeteners by Irish pre-school children. Food Additives and Contaminants: Part A 

Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment. 2016. Vol. 33, № 4.            

P. 592-602. URL: https://doi.org/10.1080/19440049.2016.1152880. (дата звернення: 

07.04.2021). 

7.  B. M. Popkin. Sweetening of the global diet, particularly beverages: patterns, 

trends, and policy responses.   Lancet Diabetes and Endocrinology. 2016. Vol. 4.                

№ 2. P. 174-186. URL: https://doi.org/10.1016/S2213- 8587(15)00419-2. (дата 

звернення: 07.04.2021). 

8.  R. Lemus-Mondaca, A. Vega-Galvez, L. Zura-Bravo .Stevia rebaudiana 

Bertoni, source of a high-potency natural sweetener: A comprehensive review on the 

biochemical, nutritional and functional aspects . Food Chemistry. 2012.  Vol. 132, № 

3. P. 1121-1132. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.11.140. (дата 

звернення: 07.04.2021). 

9. S. D. Aguero, L. A. Davila, M. C. E. Contreras . Noncaloric sweeteners in 

children: A controversial theme. BioMed Research International. 2018. Vol. 2018. 

URL: https://doi.org/10.1155/2018/4806534. (дата звернення: 07.04.2021). 

10. Рущиц А. А. Исследование потребительских свойств песочного 

печенья с сахарозаменителем. Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и 

биотехнологии».  2015. том 3.  № 1. с. 45-50. 



57 
 

11. Cлепокурова Ю. И.. Оценка планируемой экономической 

эффективности производства мучных кондитерских изделий с 

тонкодисперсными растительными порошками. Харьков. 2019.  №1.с. 139. 

 

УДК 338.488.2: 640.43(477) 

Антоніна Молоткова 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

У статті розглянуті сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства 

України та Європи, зокрема нові формати закладів ресторанного 

господарства, які використовуються для утримання постійних і залучення 

нових клієнтів. Проаналізовані актуальні проблеми щодо застосування 

сучасних тенденцій розвитку ресторанного господарства. 

Ключові слова: спеціалізовані підприємства, ресторанне господарство, 

ресторан, індустрія харчування. 

Постановка проблеми. З кожним роком на території України з’являється 

все більше закладів ресторанного господарства. Це викликано, насамперед, 

зростаючою потребою людей у харчуванні та проведенні дозвілля. Незважаючи 

на нестабільний економічний стан наших співвітчизників, заклади харчування 

користуються неабияким попитом серед місць дозвілля, засобів організації 

різноманітних заходів. Гнучка політика ресторанних підприємств дозволяє 

задовольнити бажання усіх людей. Але на тлі конкуренції, яка виникає у 

ресторанному господарстві, все частіше постає питання відходу від 

традиційних методів обслуговування, кухні, розважальних заходів та 

очікуваного контингенту споживачів. Тому підприємства ресторанного 

господарства вимушені впроваджувати найновітніші сучасні тенденції 

розвитку, методи та методики як на рівні управління закладом, так і на рівні 

обслуговування.  
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Сучасні тенденції розвитку у закладах ресторанного господарства є 

важливим елементом обслуговування туристів. Ця сфера у комплексі 

туристичних послуг швидко розвивається і в майбутньому може стати 

важливим сектором туристичної діяльності. Зберігаючи кращі традиції 

національної кухні, заклади ресторанного господарства є візитною карткою 

гостинності кожної країни, популярною формою проведення дозвілля та 

спілкування, ознакою престижу і добробуту.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні аспекти 

розвитку ресторанної справи України знайшли своє відображення у працях 

таких науковців, як А. Усіна, Т. Кононенко, Н. Полстяна, І. Хваліна, О. Іванік, 

Г. Мунін, А.Змійов. Тенденції розвитку ресторанного господарства 

досліджувались багатьма вченими, зокрема, висвітлені у наукових та науково-

методичних працях І. Волкової, О. Завадинської [1], Л. Коцюби, М. Мальської, 

М. Пересічного, П. Пуцентайло, Г. П’ятницької [3], Дж. Уокера, у галузевих 

періодичних виданнях і публікаціях Інтернет, але про сучасні тенденції 

розвитку ресторанного господарства України та Європи майже відсутні наукові 

та практичні розробки. Тому, враховуючи обмеженість наукових та практичних 

розробок з цього питання, виникла нагальна потреба у дослідженні сучасних 

тенденціях розвитку ресторанного господарства України та Європи. Це і 

визначило мету цього дослідження.  

Формулювання цілі статті. Метою статті є дослідження сучасних 

тенденцій розвитку ресторанного господарства України та Європи та 

визначення актуальних проблем щодо застосування сучасних тенденцій 

розвитку ресторанного господарства в Україні та Європи. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Ресторанне господарство – це 

сфера людської діяльності, що в останні роки стрімко розвивається як в 

Україні, так і в Європі. У всьому цивілізованому світі ресторане господарство є 

одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами 

та підприємствами постійно існує боротьба за оптимальне позиціювання на 

ринку та найбільш перспективні його сегменти; за пошук нових та утримання 

постійних клієнтів.  
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Роль ресторанного господарства на сучасному етапі визначається 

характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання 

матеріальних і духовних благ у не домашніх умовах. Ресторатори у 

конкурентній боротьбі за споживачів використовують різні інструменти: 

авторську, креативну та кухню ф’южн спрямування, в останні роки – 

молекулярну; високоякісне спеціалізоване та поліфункціональне устаткування; 

висококласні посуд та аксесуари сервірування; сучасний дизайн; музичне 

обслуговування, в тому числі шоу-програми, пропонують послуги сомельє, 

фумельє, бариста, впроваджують різні дисконтні програми та інші атрактивні 

елементи тощо.  

Основним критерієм вибору закладу ресторанного господарства 

споживачами в Україні все частіше є якість кухні, а тенденція «демократизації» 

призвела до появи ресторанів з гарним інтер'єром, меблями та посудом, але з 

досить доступними цінами. Найбільш розповсюдженими є заклади у 

середньому та низькому ціновому сегменті, які пропонують страви української 

кухні. Активно розвиваються також заклади з італійською (піцерії) та 

японською кухнею, які є особливо популярними серед молоді, кав'ярні (зернова 

кава практично витіснила розчинну), кондитерські, булочні, паби (з власними 

міні-пивоварнями), фаст-фуди і стріт-фуди.  

Проаналізувавши сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства в 

Україні, можна стверджувати, що останнім часом з'явилися так звані вільні або 

креативні простори, які часто називають себе «коворкінгами», «некафе» або 

«smart cafe». Вони можуть розташовуватися в центрі міста або в офісних 

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

заклади працюють за системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу та 

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

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

Коворкінг – це модель роботи, коли працівники залишаються вільними і 

незалежними, і використовують вільний простір для своєї діяльності. Займатися 

своїми справами вони можуть у коворкінг-центрах або у креативних просторах, 
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винайнявши робоче місце на місяць, день або декілька хвилин. Найбільш 

відомими креативними просторами, наприклад, у Києві є: «Часопис», 

«БеседниZzа», «Циферблат», «BIBLIOTECH», «Freud House», «12», 

«Kyivworking», «Work-and-Roll» [3]. 

Формат таких закладів передбачає наявність кухні, де відвідувачі можуть 

знайти каву, чай, снеки, фрукти і печиво (у необмеженій кількості). Можна 

користуватися оргтехнікою та засобами зв'язку, сейфом, робочими кабінетами, 

кімнатою для переговорів, бібліотекою (діє буккросінг), кімнатою для 

відпочинку. Тут можна влаштовувати ділові зустрічі, семінари, майстер-класи, 

перегляди кінофільмів і концертів, просто спілкуватися або відпочивати. Це 

місця для тих, хто комфортно відчуває себе в демократичній атмосфері і 

знаходиться у пошуках нових трендів, знань і вражень. Креативні простори і 

коворкінги являють собою свого роду культурно-освітні кластери, які 

поєднують в собі кафе, офісні та освітні центри, магазини, велопрокати, 

кінозали, конференц-зали, дизайн-бутіки, шоу-руми, лекторії і майданчики 

тощо [1]. З появою в Україні традицій повноцінного сімейного відпочинку 

почали активно розвиватися заміські ресторани, особливо на ключових трасах. 

Простежується тенденція, що в літній період відвідуваність підприємств 

харчування в межах міста різко падає, а заміських різко зростає. Виняток 

становлять міські ресторани, розташовані в рекреаційних зонах і парках. 

Перевагами заміських підприємств харчування, з точки зору споживачів, є 

готель на 10–15 номерів, дитячий майданчик, мангал, басейн. Таким чином, 

більш розгорнута інфраструктура сприймається клієнтами як ідея повноцінного 

сімейного відпочинку на природі. Заклади такого типу, як правило, не мають 

бренду, так як орієнтуються на випадкових відвідувачів. Останнім часом поряд 

з традиційними повносервісними ресторанами з'явилися спеціалізовані 

підприємства зі скороченим набором пропонованих послуг і страв. 

Спеціалізація їх може бути різноманітною. Ресторани можуть спеціалізуватися, 

як правило, на приготуванні національних страв, вечерь, сніданків. Поширення 

набувають в Україні ресторани швидкого обслуговування, які спеціалізуються 
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на гамбургерах і смаженій картоплі («McDonald's»), піци («Pizza Hut», 

«Domino», «Little Caesar»), біфштексах («Sizzler»), морепродуктах («Red 

Lobster»), сендвічах («Subway») [3]. Особливо актуальними є тематичні 

ресторани, переважно такі ресторанні господарства пропонують обмежену 

кількість страв, але зосереджуються на створенні відповідного настрою та 

атмосфери.  

Набули великої популярності і мережі національних ресторанів швидкого 

харчування. Одним з перших таких мереж національних ресторанів швидкого 

харчування є: «Швидко», «Мак Смак», «Домашня кухня», «Пузата хата».  

Останніми роками в ресторанному господарстві формується новий напрям 

– «фрі фло», що означає «вільний рух». Стосовно підприємств ресторанного 

господарства – це вільний рух як відвідувачів, так і їжі. Ознаки таких 

підприємств – приготування страв у присутності гостей, відсутність офіціантів, 

відкрита кухня, багатий асортимент. Головна відмінність в тому, що в «фрі 

фло» не існує єдиної лінії роздачі, за якою рухається черга з підносами. Ця лінія 

розбита на окремі «острівці» (food-station), розміщуються по всій залі. 

Наприклад, один з варіантів їх розстановки: лінія з холодними порційними 

закусками і десертами (відвідувач сам накладає страви, що сподобались); 

станція роздачі гарячих страв (тут працюють кухарі), супова станція і салат-бар 

в центрі зали (гості, знову-таки, самі обирають страви); барна станція 

(обслуговують бармени); декілька кас.  

Слід зауважити, що активізувався розвиток чайних і кав’ярень-

кондитерських. Стають популярними заклади з ціновим рівнем 15–30 грн, що 

пропонують каву, борошняні і кондитерські вироби, шоколад.  

Але лідируючі позиції на світовому ринку ресторанного господарства 

займає Європа, яка по праву вважається Батьківщиною сучасних підприємств 

харчування, а також законодавцем світових тенденцій ресторанного бізнесу. 

Саме європейський ресторанний бізнес є найбільш стабільним у світі, що 

безперечно робить його прикладом для наслідування, досвідченим «старшим 

братом» на міжнародному ресторанному ринку.  
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Одним з найбільш популярних напрямків європейської індустрії 

харчування є стиль «ф’южн» або, як його ще називають, «cross-cooking» (з англ. 

сross – «перехрестя»; cooking – «приготування їжі»). Кухня все більше 

орієнтується на естетів. Власники ресторанів змішують різні стилі в їжі і 

концепції, щоб принести задоволення своїм клієнтам. У зв'язку з цим 

збільшується інтерес до такого роду закладів.  

Урізноманітнюється і формат подачі їжі у ресторанному господарстві. 

Зокрема, популярні «fingerfood» (фуршет, де їдять тільки руками) і «tapas» (на 

стіл подається одна величезна тарілка на всіх; добре підходить для бізнес-

ланчів і сприяє зближенню людей, що сидять за столом).  

Мода на здоровий спосіб життя також вплинула на культуру харчування, 

визначивши ще одну світову тенденцію розвитку ресторанного бізнесу – 

вживання здорової їжі (тобто якісних продуктів, що пройшли мінімум 

обробки), що стало вимогою часу. Але існують і проблеми сьогодення. 

Суттєвою проблемою на сьогоднішній день є складність перевірки якості 

продуктів харчування у місці їх споживання, встановлення «чистоти» продуктів 

(відсутності шкідливих речовин, добрив тощо). Тому зростає потреба у 

контролі якості сировини, його сертифікації на безпеку вживання. Незважаючи 

на це, тенденція переходу на екологічні продукти харчування, набуває все 

більшу популярність.  

Зростаючий інтерес до здорової і смачної їжі вплинув на появу ще 

декількох популярних напрямків ресторанного бізнесу. По-перше, набирає 

популярність формат «penkitchen» клієнти хочуть бачити, як і з чого для них 

готують. По-друге, набуває популярності такий напрямок, як «slow-food», яке 

ґрунтується на повільному вживанні смачної і здорової їжі, виховання смаку у 

клієнтів і повернення у них поваги до їжі. Тому при приготуванні 

використовується мінімум обробки: клієнти хочуть відчувати смак продукту, а 

не численних спецій. А в меню – все більше страв з овочів і фруктів. У 

підсумку зростає кількість суп-барів, салат-барів, збільшується число 

вегетаріанських ресторанів.  
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В Західній Європі спостерігається великий інтерес до кухні Південно-

Східної Азії (наприклад, тайської), яка складає значну конкуренцію 

національної кухні європейських країн. Однак, на думку фахівців, якими б не 

були кулінарні пристрасті європейців на сьогоднішній день, національна кухня 

завжди знайде свого споживача.  

Однією з сучасних тенденцій ресторанного господарства в Європі є його 

комбінація з мистецтвом, шляхом проведення в закладах харчування 

різноманітних виставок, творчих вечорів, концертів. Також розвивається мода 

на ресторани-клуби, що є на сьогоднішній день дуже популярним видом 

відпочинку, а, отже, прибутковим бізнесом.  

Іншим цікавим напрямком сучасного європейського ринку підприємств 

ресторанного господарства є поява такого терміну, як «дахово-ресторанного 

бізнесу», тобто створення ресторанів на дахах будинків. Такі заклади 

вирішують проблему нестачі простору у перевантажених будівлями містах, 

економлять кошти на купівлю або оренду дорогої землі і приваблюють 

величезну кількість клієнтів-естетів.  

Що ж стосується рівня конкуренції між ресторанами Європи, то 

конкуренція дуже висока. Величезна роль у цьому процесі належить рейтингам: 

локальним, національним і світовим. Чим вище позиція ресторану в 

рейтинговій таблиці, тим більший інтерес до закладу ресторанного 

господарства викликає у потенційних клієнтів, що призводить до збільшення 

прибутку.  

Серед найбільш популярних ресторанних гідів виділяють: «Мішлен» 

(Франція, Бельгія, Люксембург, Голландія, Швейцарія, Іспанія, Португалія, 

Великобританія, Австрія, Чехія, Польща, Італія, Ірландія, США, Китай, Японія і 

країни Бенілюксу), «Гомийо» (Франція, Швейцарія, Німеччина та країни 

Бенілюксу), «Гамберо Россо» (Італія), «Ресторанний журнал» (Англія), 

«Ресторани Веронелли» (Італія), «Пюдло» (Франція).  

Отже, сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства – це, 

звичайно ж, і тенденції розвитку певних кухонь, але все більше ресторанів як 
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Європи, так і України при складанні меню роблять акцент на натуральному 

використанні продуктів, а не на складності рецептур. Тому, на наш погляд, 

набуває популярність авторська кухня, що дозволяє творчо переробити всі 

існуючі кухні миру і створити свій власний продукт, яким можна привернути 

увагу споживача. 

Слід зауважити і про актуальні проблеми щодо застосування сучасних 

тенденцій розвитку ресторанного господарства. Що стосується українського 

ресторанного ринку, то є різниця від європейського, насамперед, своєю увагою 

до інтер'єру. В цілому, це можна охарактеризувати так: європейський ресторан 

більш уваги приділяє кухні, ніж інтер'єру, а в Україні – навпаки. Тому 

найчастіше стають популярними заклади, в яких кухня залишає бажати 

кращого, а інтер’єр дуже привабливий. Цей феномен називають «їсти інтер’єр».  

Також існує недостатня кількість ресторанів на душу населення в Україні. 

Таке положення частково викликано тим, що в Європі практично вкоренилася 

традиція харчування поза домом, так і засобами, необхідними для цього, має 

велика частина населення європейських країн.  

Крім того, важливу роль відіграє компетентність самого ресторатора. Так, 

в Україні стало «модно» серед людей високого достатку відкривати ресторани. 

Відкриваючись, як правило, за якістю обслуговування не стежать. В Європі ж 

більшість ресторанів – це зазвичай основний бізнес власника, де господар 

проводить час постійно, піклуючись по кожному кроку його розвитку. Як 

наслідок – різниця в якості.  

Висновки. Таким чином, сучасними тенденціями розвитку ресторанного 

господарства України та Європи, на наш погляд, є:  

- стилістика і манера обслуговування, одяг офіціантів, дизайн інтер’єру і 

якісно приготовлена їжа залишаються і будуть важливими складовими 

загальної атмосфери у закладі ресторанного господарства та впливатимуть на 

рівень задоволеності обслуговування гостей;  

- використання сет-меню як знак якості та характерної риси закладу 

ресторанного господарства; в ресторанах з авторською кухнею шеф-кухарі 

створюють спеціальні дегустаційні меню, за допомогою яких відвідувачі мають 

можливість отримати уявлення про продукти; 



65 
 

- наголос на органічності, натуральності і свіжості продуктів, обов’язкове 

використання стандартів в приготуванні страв, відсутність хімічних добавок, 

принцип доставки продуктів «з землі до столу»;  

- відкрита кухня та приготування страв безпосередньо на очах у 

споживача; під час приготування використовується мінімум обробки: клієнти 

хочуть відчувати смак продуктів, а не численних спецій. А у меню – все більше 

страв із зелені, овочів і фруктів;  

- подальший акцент на здоровому харчуванні сприятиме зростанню 

кількості суп-барів, салат-барів, вегетаріанських ресторанів.  

В іншому ж очевидної різниці в тенденціях розвитку ресторанного ринку 

Європи і України не існує. Ресторани стають більш демократичними, та 

професійними, а конкуренція – більш жорстокою. У таких умовах виживають 

найсильніші, утворюються ресторанні мережі та ведеться постійна боротьба за 

клієнта, якого постійно дивують, заохочують і цінують. Безсумнівно, 

український ресторанний ринок має величезний потенціал і перспективи 

розвитку, а запозичення закордонного досвіду – це перший крок до 

високорозвиненої ресторанного господарства, що з'єднує в собі як міжнародні, 

так і національні риси. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА НАПОЮ З МАСЛЯНКИ З ДОДАВАННЯМ 

МОРКВЯНО-ПЕРСИКОВОГО СИРОПУ ТА НАСІННЯ ЛЬОНУ 

У статті обґрунтовано технологію виробництва напою з маслянки з метою 

розширення асортименту молочних напоїв на ринку Україні та розроблення 

напоїв з підвищеною біологічною цінністю. Доведена доцільність використання 

в якості наповнювачів плодово-ягідний сироп та насіння льону.  

Ключові слова: вторинна молочна сировина, маслянка, плодово-ягідний сироп, 

насіння льону, виробництво. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Молочна промисловість – одна з провідних галузей 

народного господарства, яка забезпечує населення продуктами харчування.  

У процесі виробництва сиру від сирного зерна відходить до 75…80 % 

сироватки. Нині близько 80 % сироватки після одержання підсирних вершків на 

підприємствах не перероблюється, незважаючи на високу вихідну вартість 

незбираного молока та достатньо високий вміст у сироватці поживних та 

біологічно повноцінних  компонентів. Це суттєво відбивається на економічних 

показниках підприємств на фоні зменшення обсягів виробництва молока в 

аграрному секторі та погіршує екологічний стан навколишнього середовища. 

Повне перероблення всіх компонентів молока, раціональне використання 

побічних продуктів, зниження нормативних втрат – це найважливіші резерви 

для збільшення обсягів виробництва молочної продукції та підвищення  

ефективності роботи підприємств в цілому. Безвідходна технологія запобігає 

забрудненню навколишнього середовища, що має велике соціальне та 

екологічне значення. Висока поживна та біологічна цінність молока 

зумовлюють необхідність використання всіх його компонентів для 

виготовлення продуктів харчування. В цілому вирішення проблеми повного й 
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комплексного перероблення молочної сировини можливе лише за умови 

підтримки молочної галузі на державному рівні у межах ґрунтовно розроблених 

національних програм [1, с. 51]. 

Масля́нка, сколотин (сколотини) — побічний рідкий продукт, що 

отримують при збиванні (сколочуванні) солодковершкового й вершкового 

масла; продукт переробки молока, що являє собою плазму вершків, отриману 

під час переробки вершків на масло[2, с. 15]. 

Молочно-білковий концентрат зі сколотин має вищу харчову і біологічну 

цінність, перевершує напівжирний сир за вмістом сухих речовин на 2,6%, за 

вмістом білка – на 1,4% [3. с.12]. 

Сухий і згущений сколотин використовується в кондитерській і 

хлібопекарській промисловості. Сколотини та приготовлені з них ацидофілін і 

ацидофільне молоко використовують для годівлі молодняка 

сільськогосподарських тварин. 

 Основний напрямок промислового перероблення маслянки це комплексне 

використання всіх компонентів сировини (напої, згущені і сухі продукти). 

Розвиток технологій перероблення молочної сировини, особливо маслянки 

- це першочергове завдання галузі, тому тема статті є досить  актуальною. 

Формулювання цілей статті. Мета роботи - метою даної роботи є 

обґрунтування  розробки технології виробництва напою з маслянки з 

додаванням морквяно-персикового сиропу та насіння льону. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням виробництва 

молока, теоретичним і практичним аспектам формування та функціонування 

продуктів його переробки присвячено багато наукових праць вчених:                

В. Г. Андрійчука, В.І. Бойка, Н.Є. Голомші, С.Р. Камілової, О.А. Козак,                 

С.Д. Мельничука, Т.Л. Мостенської, П.Т. Саблука, Н. В.Саперович,                

О.М. Шпичака. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від виду вершкового 

масла, що виробляють, розрізняють маслянку, одержану при виробництві 

солодковершкового масла (кислотність 16 - 21°Т) і одержану при виробництві 

кисловершкового масла (кислотність 50 - 70°Т).  
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Маслянка утворюється на стадіях сколочування або сепарування вершків. 

Так при одержанні 1 т вершкового масла можна отримати до 1,5 т маслянки. 

Залежно від методу вироблення масла розрізняють такі види маслянки: 

 - маслянку, що одержують в процесі виробництва вершкового масла 

методом сколочування вершків на масловиготовлювачах періодичної та 

безперервної дії; 

- маслянку, що одержують в процесі виробництва вершкового масла 

методом перетворення високожирних вершків [4. с.125]. 

Крім того, залежно від виду масла розрізняють маслянку, одержану в 

процесі виробництва солодковершкового та кисловершкового масла. 

Маслянка особливо корисна для харчування людей з надлишковою вагою, 

для яких першочерговим є не калорійність їжі, а її висока біологічна цінність. 

Окрім того, цей продукт  відомий не тільки як харчовий, а й як лікувальний 

засіб, що використовується при диспепсії, захворюваннях печінки, нирок та 

кишково-шлункового тракту. Біологічна цінність маслянки зумовлена 

наявністю речовин антисклеротичної ліпотропної дії. Перш за все – це 

фосфоліпіди, що відіграють важливу роль в нормалізації жирового та 

холестеринового обміну. Високий вміст фосфоліпідів в харчуванні сприяє 

накопиченню в організмі білку, відсутність їх чи недостатня кількість 

призводить до відкладання жиру. Добова норма фосфоліпідів складає 5 г. 

Найбільше значення з фосфоліпідів має фосфатидилхолін (лецитин), який 

приймає участь в утворенні складних біологічних структур ядра клітини                

[5. с.140].  

Як джерело лецитину маслянка може бути рекомендована у великій 

кількості для щоденного споживання. Слід відмітити, що в маслянці лецитин 

знаходиться в найбільш активній формі – у вигляді  білково-лецитиного 

комплексу.  

Маслянку отримують при виробництві масла із солодких і кислих вершків. 

Хімічний склад маслянки залежить від вмісту жиру у вершках, їх кислотності, 

температури та механічної обробки. Вміст білків у маслянці становить                
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3,2-3,4%, мінеральних речовин – 0,7-0,8%. Білкові речовини маслянки багаті 

цистином, лізіном, метионіном та іншими незамінними амінокислотами. 

Маслянка характеризується високим вмістом жиророзчинних вітамінів. У 

кислій маслянці порівняно з солодкою міститься менше лактози (4,2-4,5% 

проти 4,8-4,9%). Кисла маслянка має в своєму складі 9,9-10,0% сухих речовин 

або на 0,3% більше, ніж солодка. В склад жирів маслянки входять високоцінні в 

біологічному відношенні жирні кислоти: лінолева, ліноленова та арахідонова.  

За цим показником маслянка стоїть вище вершків. Енергетична цінність 

маслянки знаходиться в межах 1382-1424 кДж/кг. 

Основними та найбільш цінними компонентами маслянки є білки, 

вуглеводи (лактоза), молочний жир, а також небілкові азотисті сполуки, 

мінеральні солі, ферменти, органічні кислоти та майже всі сполуки незбираного 

молока. Також вона  має у складі комплекс біологічно активних речовин при 

мінімальній енергетичній цінності та малому вмісті перенавантажених 

атерогенних речовин (жирів, вуглеводів). Порівняльний хімічний склад 

маслянки представлений в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Склад маслянки порівняно з незбираним молоком 

Показник 
Масова частка, % 

Маслянка Незбиране молоко 
Сухі речовини, у тому числі: 8,3-9,5 12,3 

Жир 0,4-0,7 3,6 
Білки 3,2-2,9 3,2 
Лактоза 4,7-4,8 4,8 
Мінеральні речовини 0,6-0,7 0,7 

 

Жир маслянки вигідно відрізняється від жиру вершкового масла. Якщо в 

останньому переважають олеїнова, пальмітинова, міристинова та стеаринова 

жирні кислоти, то в жирі маслянки представлені високоцінні в біологічному 

відношенні лінолева, ліноленова та арахідонова жирні кислоти, які мають 

антисклеротичні властивості.  

Маслянка є джерелом високоціного білку, який включає такі амінокислоти, 

яким властиві ліпотропні властивості, як метіонін, цистин та ін. В маслянці 

присутні вітаміни  В1, В2, В12, С, Е, пантатенові кислоти та інші, але в менших 

кількостях [6. с.163]. 
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В маслянці міститься до 5 % лактози, яка нормалізує процеси бродіння в 

кишково-шлунковому тракті та повний комплекс мінеральних речовин, в тому 

числі і всі мікроелементи, які входять до складу незбираного молока. Ступінь 

переходу молочного жиру становить 14 %. Відмінна риса цього жиру – висока 

дисперсність, розмір жирових кульок становить 0,5...1,0 мкм. Характерною 

особливістю ліпідів маслянки є підвищений вміст летких і поліненасичених 

жирних кислот, що зумовлюють високі біологічні властивості. Вуглеводний 

склад маслянки майже ідентичний знежиреному молоку. Мінеральні речовини 

незбираного молока також переходять у маслянку – ступінь переходу їх 

становить 97,5 %.  Крім того, у маслянці, як вже зазначалось вище, 

переважають  вітаміни груп  В і С, біотин. Особливо багато в маслянці холіну, 

який має антисклеротичні властивості. 

Зважаючи на те, що сьогодні особлива увага приділяється збалансованості 

щоденного раціону харчування людини, нами запропоновано розробити 

технологію напоїв з маслянки та плодово-ягідними наповнювачами. Адже 

продукти з додаванням плодово-ягідної сировини характеризуються високою 

поживною цінністю та порівняно легшим засвоюванням організмом. 

Як об’єкт дослідження обрано технологію напоїв з маслянки. Для 

досліджень використовувалися різні види плодово-ягідних наповнювачів. 

Серед них підварки, сиропи джеми. Експериментальним шляхом встановлено, 

що використання плодово-ягідних сиропів має переваги, порівняно з іншими 

рослинними наповнювачами, завдяки тривалому терміну зберігання, добрим 

органолептичним показникам, а також своїй однорідній консистенції, що 

унеможливлює перетворення частинок наповнювача на центри кристалізації. 

Тому у технології виробництва напоїв з маслянки та плодово-ягідними 

наповнювачами рекомендуємо застосовувати сиропи. 

Ринок України насичений плодово-ягідними наповнювачами. Основними 

вітчизняними виробниками наповнювачів вважають ТОВ «АгранаФрут-

Україна», ВАТ «Гайсинський консервний завод», ВАТ «Вінні-Фрут»,                

ПП «Надія-В», ПП «Пфаннер Бар», ВАТ «Могилів-Подільський консервний 
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завод» та ін. Пошук та вибір плодово-ягідних наповнювачів здійснювали серед 

українського асортиментного спектру виходячи з поставленої мети – 

розроблення технології напою з маслянки  з плодово-ягідними наповнювачами 

та насінням льону.  

В якості плодово-ягідних сиропів для виробництва напою з маслянки  був 

підібраний сироп «морква-персик». 

Хімічний склад плодово-ягідного сиропу «морква-персик» обумовлюється 

високим вмістом вітамінів (В1, В2, РР, β-каротин, вітамін С). Плодово-ягідний 

сироп являє собою консервований цукром або іншими сахаридами сік. Сироп 

містить органічні кислоти, прості та високомолекулярні вуглеводи, мінеральні 

речовини, вітаміни, які відіграють важливу роль у біохімічних процесах, що 

відбуваються в організмі людини. Використання плодово-ягідного сиропу 

обумовлює підвищення харчової та біологічної цінності маслянки.  

Введення плодово-ягідного сиропу у рекомендованій кількості                

15% забезпечує економію молочної сировини в середньому 30 % та цукрової на 

5 % за рахунок вуглеводів (сахарози, фруктози, глюкози). 

Насіння льону є джерелом цінних біологічно активних речовин. У складі 

насіння міститься значна кількість білку (близько 25 %), жиру (30-48 %),  який 

містить 35-45 % гліцеридів ліноленової кислоти, 25-35 % лінолевої,                

15-20 % олеїнової кислот та незначну кількість гліцеридів пальмітинової та 

стеаринової кислот. Ненасичені жирні кислоти – ліноленова та лінолева, є 

джерелом утворення в організмі біологічно активних речовин – 

простогландинів. Їм надають важливого значення в регуляції різних 

фізіологічних функцій та в підтриманні гомеостазу.  В насінні льону виявлено 

вуглеводи (12-262 %), органічні кислоти та амінокислоти, глікозид лінамарин 

(1,5 %), вітаміни А, Е, слиз (до 5-12 % ). Розбухаючи в шлунково-кишковому 

тракті, воно механічно подразнює рецептори стінок кишечника, чим підсилює 

перистальтику. Слиз насіння здійснює зволожуючу дію, покриває плівкою 

харчові маси та слизову оболонку травного каналу, створюючи додатковий 

слизовий покрив та зменшує можливість подразнення слизових оболонок 

ротової порожнини, стравоходу, шлунка, кишечнику.  
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Технологічна схема приготування напою з маслянки з додаванням 

морквяно-персикового сиропу та насіння льону представлена на рис. 1. 

За органолептичними показниками напій з маслянки з додаванням 

морквяно-персикового сиропу та насіння льону відповідає вимогам, вказаним в 

таблиці 2. 

За фізико-хімічними показниками  напій з маслянки з додаванням 

морквяно-персикового сиропу та насіння льону відповідає вимогам, вказаним в 

таблиці 3. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема приготування напою з маслянки з додаванням 

морквяно-персикового сиропу та насіння льону 
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Таблиця 2 – Органолептичні показники напою з маслянки з додаванням 

морквяно-персикового сиропу та насіння льону 

Найменування 
показника Характеристика 

Зовнішній вигляд і 
консистенція 

Однорідна рідина без грудочок жиру,  на поверхні 
проглядається насіння льону 

Смак і запах Чистий, молочний з вираженим присмаком 
персику та моркви 

Колір Білий з злегка жовтуватим відтінком,  
рівномірний по всій масі 

 

У свіжому напою з маслянки та  плодово-ягідним сиропом і насінням 

льону кількість аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів, КУО в 

1 см3, не більше 1·105 , бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1см3 

не допускаються, патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду 

Salmonella, в 25 см3 не допускаються.  

 

Таблиця 3 – Фізико-хімічні показники напою з маслянки з додаванням 

морквяно-персикового сиропу та насіння льону 

Найменування показника Значення  
Вміст жиру, %, не більше 0,5 
Вміст сухого знежиреного молочного залишку, %, не 
менше 

8,0 

Вміст сахарози, %, не менше 0,1 
Кислотність, ˚Т, не більше 21 
Температура, ˚С, не вище 8 

 

Висновки. Зважаючи на все вищевказане, можна зробити висновок,  що  

маслянка є біологічно цінною дієтичною молочною сировиною, склад і 

властивості якої дозволяють використовувати її як основу для виробництва 

харчових продуктів.  

Обґрунтовано  розробку технології виробництва напою з маслянки з 

додаванням моркв’яно-персикового сиропу та насіння льону. Завдяки  багатому  

вмісту  органічних  кислот, мінеральних речовин, вітамінів, тощо, введення до 

складу маслянки плодово-ягідного сиропу та насіння льону сприятиме 

збагаченню хімічного складу розроблених продуктів, а отже й підвищенню їх 

харчової та біологічної цінності. 
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центрифугах). Розглянуто параметри сушіння зернових культур, зерно-бобових 
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 Постановка проблеми. Найважливішою складовою агропромислового 

комплексу є зернова галузь, що визначає основу економічної безпеки країни. 

Зернове виробництво займає провідне місце в структурі аграрного сектору 

економіки України. Від рівня ефективності його розвитку залежить добробут 

населення, гарантування національної продовольчої безпеки, експортні 

можливості країни. Також Україна є одним з найбільших експортерів зерна в 

Європі. Для утримання позицій на міжнародній арені з продажу зерна, 

вітчизняним товаровиробникам необхідно постійно вкладати кошти у 

підвищення ефективності галузі, запроваджувати інноваційні технології з 

виробництва конкурентоспроможної продукції, тому це питання є актуальним у 

наш час [2]. 

Форсування цілей. Метою даної роботи є аналіз основних видів сушіння 

різних зернових культур. Та дослідження сучасних розробок у даному питанні. 

Для досягнення мети поставлено наступні цілі: 

1. Ознайомитись з основними способами сушіння зерна. 

2. Визначити параметри сушіння: зернових культур, зерно-бобових 

культур, зерно-круп’яних культур, олійних культур, багаторічних трав. 

3. Дослідити сучасні розробки у галузі сушіння зернових культур. 

Посилання на сучасні дослідження і публікації.  Проблеми, пов'язані з 

розвитком зернової галузі України, знайшли широке відображення у великій 

кількості праць. До найбільш комплексних належать праці В.С. Жигадло,                

Г.М. Підлісецького, Р.П. Саблука та інших. Формування ринку зерна в  Україні 

досліджевав Кириленко І.Г. [1], Тимошенко М.М. працювала над питанням 

стану та перспектив торгівлі України зерном на світовому ринку [4], стан і 

перспективи розвитку зернового підкомплексу в умовах глобалізації 

досліджували Кондратюк О.І. [6]. 

Виклад основного матеріалу. Сушіння - складний технологічний 

тепломасообмінний процес, який застосовують задля збереження всіх 

властивостей речовин у зерні, що можливо за умови дотримання оптимальних 

параметрів цього процесу. Завдяки сушінню із свіжозібраної зернової маси 
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видаляється вся надлишкова волога і зерно доводиться до сухого стану, що 

забезпечує подальшу надійну збереженість продукції [3]. Під час сушіння 

постійно змінюються термодинамічні й теплофізичні властивості зерна, 

зокрема теплоємність і теплопровідність. Тому необхідно якомога ретельніше 

дотримуватися рекомендованих режимів сушіння насіння кожної культури 

залежно від його вологості та цільового призначення. У сухій зерновій масі всі 

живі компоненти, крім шкідників та комах, перебувають в анабіотичному стані. 

Зберігання зерна сухим – основний засіб підтримання високої життєдіяльності 

насіння в зернових партіях усіх культур, а також якості продовольчого зерна 

протягом тривалого строку зберігання. 

Способи сушіння зерна. Застосовують три способи сушіння зерна: теплове, 

сорбційне (контактне) та механічне (відтискання у центрифугах). Найчастіше 

практикують теплове сушіння, рідше - сорбційне, а механічне – лише у мийних 

машинах на борошномельних підприємствах. Під час теплового сушіння рідина 

перетворюється на пару, на що витрачається теплова енергія. За сорбційного 

сушіння волога з зерна може видалятися як у пароподібному, так і в рідкому 

стані, причому цей процес не пов’язаний із використанням додаткового 

джерела енергії. Серед численних способів теплового сушіння, які різняться за 

способом передачі теплоти зерну, найпоширеніший конвективний. Суть його 

полягає в тому, що теплота передається конвекцією від теплоносія, який вбирає 

вологу, і видаляється в атмосферу. За таким принципом працюють шахтні, 

рециркуляційні, барабанні, стрічкові та інші типи сушарок. Процес сушіння 

ґрунтується на здатності зерна випаровувати поверхнею вологу за умови, що 

тиск водяної пари в зерні вищий за тиск її в зовнішньому повітрі.  

Параметри сушіння зерна. Основними параметрами процесу сушіння є 

температура нагрітого повітря, вологість і час сушіння зерна. Усі ці параметри 

пов’язані між собою. Що вищою є початкова вологість зерна, то швидше воно 

сушиться у початковий період. Сире зерно містить механічно зв’язану вологу, 

яка випаровується першою. Капілярно зв’язана волога міцно з’єднана з 

крохмальними зернами і ще міцніше – з білками. Тому процес сушіння зерна 

лімітується переважно сушінням білкового комплексу. Обробку надмірно 

вологого зерна перед сушінням наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Обробка надмірно вологого зерна перед сушінням 

Виходячи з біологічних особливостей зерна, експериментально доведено і 

перевірено на практиці, що зерно не може віддавати вологу швидше ніж 4,5 – 

5,0% за годину. Теоретично процес можна прискорити лише завдяки 

збільшенню температури, але тоді зерно буде непридатне для подальшого 

використання. Швидкість сушіння залежить від вологоємності повітря. 

Наприклад, 1 м3 повітря з температурою 20°С поглинає 17 г води, 30°С - 31 г, 

50°С - 90 г, 70°С - 250 г, 90°С - 400 г. 

Крім того, слід брати до уваги, що нагріте й висушене зерно потрібно 

охолодити, бо інакше внаслідок конденсації воно знову всмоктуватиме вологу. 

У процесі охолодження зерна після сушіння на ньому може виступати 

конденсат, який потім всмоктується. Як наслідок – знову підвищується рівень 

вологи. 

Зазвичай враховуються 3 способи «природного» зниження рівня вологи 

після сушіння: 

1. Зерно охолоджується та досушується, поки рухається по 

транспортній системі. 

2. Фундаменту силоса воно віддає 0,5–1% вологи. 

3. Надлишкова волога після сушіння усувається системами активної 

вентиляції. 

Для культури, яка була надмірно вологою на старті, цього недостатньо. 

При роботі з таким зерном збільшується зона охолодження перед вивантаження 

продукту із зерносушарки. Наприклад, у шахтній зерносушарці Brice-Baker 

зона охолодження регулюється (крок – 500 мм). Це дозволяє оператору залежно 

від температури зерна змінювати кількість охолоджувальних секцій. Принцип 

роботи таких сушарок наведено на рис. 2. 
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Варто також пам’ятати, що зародок зерна містить дуже чутливі до 

температури водорозчинні білки – альбуміни. За температури понад 41 – 42°С 

білки зародка, наприклад пшениці, денатурують, тобто насіння втрачає 

схожість. Білки клейковини більш термостійкі, однак температура нагрівання 

нормальної, міцної і слабкої за пружністю клейковини сильної пшениці не має 

перевищувати відповідно 50, 45 і 55°С. Зерно різних культур відрізняється 

умовами сушіння. Розглянемо особливості сушіння зерна окремих культур. 

 

 

Рисунок 2 – Зона охолодження зерна перед вивантаженням із сушарки 

 

Зернові культури. За визначення особливостей сушіння зернових культур 

обов’язково враховують цільове призначення партій. Так, гранична 

температура нагрівання насіннєвого зерна пшениці становить 45°С, а 

продовольчого - 50°C. Ще більша різниця у температурі нагрівання в жита: 

45°С для посівного матеріалу і 60°С - для продовольчого (на борошно). За 

нагрівання пшениці вище зазначених меж різко знижується кількість 

клейковини і погіршується її якість. Взагалі всі партії зерна і насіння, в яких 

необхідно зберегти життєздатність, нагрівають до більш низької температури. 

Тому ячмінь для пивоваріння, жито для солоду тощо сушать із застосуванням 

режимів, які розроблені для сушіння посівного матеріалу. Вологе насіннєве та 

продовольче зерно слід досушувати до вологості не вище як 13%. 

Зерно пшениці має товсту оболонку, що сповільнює випаровування з нього 

вологи, але завдяки високій термостійкості його можна нагрівати до 60°С, і 

процес сушіння проходить інтенсивно за температури сушильного агента до 

90°С. 
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Жито та ячмінь є доволі термостійкими культурами, тому їхнє зерно під 

час сушіння можна нагрівати до 60оС (за винятком пивоварного ячменю). 

Пивоварний ячмінь повинен мати високу схожість, відтак максимально 

допустима температура сушіння становить 40оС для зерна з вологістю до 19% 

та 45оС – із вищою. 

Зерно вівса добре сушиться, але через небезпеку самозаймання насіннєвих 

та плодових плівок його не можна нагрівати до температури більше як 50°С. 

Тож попередньо не очищене зерно сушити небезпечно.  

Головною особливістю сушіння зерна кукурудзи є його низька 

вологовіддача порівняно з зерном інших зернових культур. Інтенсивність 

вологообміну насіння різних сортів кукурудзи неоднакова, оскільки залежить 

від розмірів зернин, їхньої форми, фізичної будови, хімічного складу. Питома 

поверхня випаровування зерна кукурудзи вдвічі менша, ніж пшениці. Щільна 

оболонка зерна кукурудзи ускладнює процес випаровування. Волога, 

проникаючи в зерно переважно через зародок, нерівномірно розподіляється 

всіма частинами зернівки. Тому під час сушіння виникають неоднакові 

внутрішні напруження, які призводять до різної усадки тканин і утворення в 

ендоспермі внутрішніх тріщин, які не порушують цілісності оболонок. 

Зерно бобових культур. Порівняно з іншими культурами зерно бобових 

більше за розміром, сухе, щільне, містить більше білка, має структурно 

відособлені оболонки, а тому й меншу поверхню випаровування, що знижує 

вологовіддачу. Все тепло витрачається переважно на нагрівання насіння, а не на 

випаровування вологи. При цьому поверхня зерна швидко зневоднюється, а 

глибша частина зерна залишається вологою. Тому під час застосування 

інтенсивних режимів сушіння насіннєва оболонка бобових розтріскується. 

За високої вологості зерно бобових обов’язково варто сушити з попереднім 

відлежуванням. Сушіння виконують у шахтних сушарках. За один пропуск у 

сушарці допускається видалення 3 - 4% вологи, а для крупнонасінних (квасоля, 

боби) - до 2%. Ефективний прийом сушіння бобових – застосування активного 

вентилювання, за якого повітря підігрівається до 30°С за питомого його 

постачання 400 – 600 м3/т. 
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Зерно круп’яних культур. Зерно гречки добре піддається сушінню завдяки 

великій шпаруватості. Проте через нерівномірність дозрівання й велику 

засміченість воно схильне до самозігрівання. Відтак зберігати зерно гречки без 

попереднього очищення не можна. Після очищення значна частка недозрілих 

зерен видаляється, але залишаються домішки, які близькі за об’ємною вагою та 

геометричними розмірами і тому важко відокремлюються. Отже, очищення та 

сушіння зерна гречки слід проводити якомога швидше після збирання. 

Найкраще сушити його на шахтних сушарках, застосовуючи м’які режими 

сушіння. 

Зерно проса має щільну оболонку й знижену шпаруватість. Між 

оболонкою й ядром є повітряний проміжок, який перешкоджає теплопередачі, 

внаслідок чого теплота концентрується на оболонках проса, що призводить до 

їхнього розтріскування. Найкраще сушити зерно проса за м’яких режимів, 

тобто за сушіння температура його нагрівання не має перевищувати 40°С. 

Зерно рису має знижену вологовіддачу через наявність під плодовими 

плівками повітряного проміжку. Крім того, низький вміст білків у ньому сприяє 

утворенню тріщин, що проявляється ще під час дозрівання зерна в полі. 

Температурний режим має бути диференційованим залежно від початкової 

вологості зерна. За вологості рису 18% його сушать за один пропуск за 

температури теплоносія 65 – 70°С та нагрівання зерна до 40°С. За вологості 

близько 20% і вище застосовують двоступінчасту технологію сушіння. Під час 

першого ступеня температура теплоносія має бути 60°С, а під час другого -

70°С. Зерно має нагріватися під час першої та другої стадій до 35 та 40°С 

відповідно. 

Досить часто між першою і другою стадіями сушіння зерно рису 

відлежується протягом кількох годин. Тривалість відлежування залежить від 

кількості вологи, що випаровується під час сушіння за один раз: 3% – не менше 

4 год, 2% – не менше 3 год, 1% – до 2 год. 

Насіння олійних культур. Завдяки щільній оболонці насіння олійних 

культур витримує високі температури за нагрівання. Для його сушіння 
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застосовують шахтні сушарки, дотримуючись приблизно таких самих режимів, 

як і для зернових культур. Насіння з високою вологістю сушать за кілька 

пропусків із проміжним відлежуванням тривалістю 5 – 7 год, під час якого 

підсохла оболонка поглинає вологу ядра, а під час наступного пропускання 

вона легко видаляється. 

Насіння соняшнику має високу шпаруватість (60 – 80%), що пов’язано з 

малим опором, який воно чинить під час вентилювання чи сушіння. Тому ворох 

соняшнику сушиться достатньо легко, не потребує великої кількості тепла й 

легко пропускає крізь себе повітря. Небезпечно піднімати температуру агента 

сушіння (гарячого повітря) вище за 65°С, щонайбільше 70°С. Під час сушіння 

соняшнику постійно виділяються пари жирів, тому існує небезпека займання.  

Оболонки насіння соняшнику високогігроскопічні, їхня маса становить 

понад 10% маси насінини. Рівноважна вологість компонентів насінини 

неоднакова – більша в оболонки і менша в ядра. Цю властивість 

використовують під час визначення раціональних способів сушіння – 

чергування сушіння, охолодження та відволожування. Небезпеку під час 

сушіння соняшнику становить велика кількість подрібненого зерна, лузги, 

засмічень, що створюють у шахті зависання, які сповільнюють рух зерна, 

внаслідок чого воно перегрівається і загорається. У практиці обробки та 

зберігання насіння соняшнику вважають сухим, якщо його вологість становить 

до 7%, середньої сухості – 7 – 8%, вологим – 8 – 9%. 

Ріпак після збирання часто має підвищену забрудненість і вологість. Тому 

його рекомендується швидко дочистити, а якщо вологість насіння перевищує 

13%, то й досушити. Особливістю насіння є нерівномірне дозрівання як на 

різних гілочках, так і на окремих рослинах. Товарний ріпак (продовольче, 

кормове й технічне зерно) рекомендується висушувати у шахтних прямоточних 

сушарках за температури теплоносія 65 – 70°С та нагрівання зерна до 40 – 45°С. 

Насіння дрібнонасінних олійних культур (льону, рижію, гірчиці) через 

низьку шпаруватість сушать за низької витрати агента сушіння. Часто його 

висушують у суміші з насінням вівса, ячменю у співвідношенні 1:3 за 

температури теплоносія 60 – 70°С і нагріванні до 40 – 45°С. 
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Насіння конопель сушать у спеціальних сушарках, використовуючи також 

стелажні чи шахтні сушарки, роблячи кілька пропусків та нагріваючи насіння 

на першому ступені до температури не вище як 30 – 32°С, а на останньому – не 

вище як 35°С. 

Насіння багаторічних трав. Насіння багаторічних трав під час сушіння у 

шахтних сушарках часто злипається, забивається, утворюючи затори між 

коробами, тому його сушать, змішуючи із зерном ячменю або вівса. 

Враховуючи те, що насіння багаторічних трав дуже дрібне й сипке, сушарки 

для його сушіння мають бути добре ущільнені. 

Насіння багаторічних трав ефективно сушиться у барабанних сушарках, де 

його температура може досягати 40 - 45°С. Для надто вологого насіння ця 

температура досить висока, тому на практиці потрібного режиму дотримуються 

шляхом регулювання подачі палива. 

За сушіння насіння тимофіївки у барабанній сушарці температуру варто 

обмежувати до 100°С. Якщо вологість насіння не перевищує 25%, його 

нагрівають до температури не вище як 35°С. Насіння конюшини буває дуже 

засміченим. Тому його потрібно спочатку просушити на стрічкових або 

карусельних сушарках чи на майданчиках із застосуванням активного 

вентилювання. Сьогодні вчені працюють над питаннями вдосконалення 

процесів сушіння зерна. Так, для сушіння зерна запропоновано 

використовувати альтернативні види палива (щепа, паливні гранули, лузга 

соняшника, відходи зерноочистки та ін.). Найкраще на щепу подрібнювати  

зрізані гілки плодових і лісових насаджень, що залишаються від 

профілактичної обрізки. Використання теплообмінника для нагріву 

атмосферного повітря, що подається в зерносушарку, дозволяє якісно сушити 

зерно. В переважній більшості існуючих зерносушарок  в зернову масу подають 

продукти згоряння палива, що мають високий вміст зольних речовин, і можуть 

накопичуватися в зерні. Температура повітря на виході з теплообмінника не 

перевищує 120о С, що позитивно впливає на якість зерна. 
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Також є нові розробки з підбором оптимальних режимів сушіння сої для 

виробництва олії. запропоновано використовувати  сушіння насіння сої в два 

етапи. Перший етап –  для забезпечення стійкості зернових мас під час 

зберігання (до 14%). На другому етапі вологість знижують до 8% з метою 

підвищення виходу олії. Витрати палива в такому режимі становлять                

3,4 м3 природного газу на 1т%. Для зниження витрат палива рекомендуємо 

подрібнювати сою на вальцьових верстатах до сушіння. Розмір рифлів та 

відстань між вальцями підбираються для подрібнення зерна на 2-4 частини. 

Оболонки та пилова фракція відбирається аспірацією і не подаються на сушіння 

та екструдер, що збільшує продуктивність до 10%.  Продуктивність 

зерносушарки  зростає, а витрати палива зменшуються до 2,4 м3 природного 

газу на 1т% [5].   

Висновки. Опрацьовано основні способи сушіння зерна. Визначено 

параметри сушіння: зернових культур, зерно-бобових культур, зерно-круп’яних 

культур, олійних культур, багаторічних трав.  Досліджено та наведено сучасні 

розробки у галузі сушіння зернових культур. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ 

У статті приділена увага розробці способів підвищення ефективності 

господарської діяльності. Підкреслюється, що в їх основі повинні лежати 

наступні напрями: оптимізація використання соціально-економічних ресурсів; 

застосування підприємницького досвіду і ефекту масштабу; застосування 

сучасних інформаційних технологій. Найбільша увага приділяється 

комплексному підходу до використання методів підвищення ефективності 

господарської діяльності: від адаптаційних до стимулюючих залежно від 

фінансово-економічного стану суб'єкта підприємництва. Таким чином, аналіз 

внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку підприємницької діяльності дозволяє 

активізувати підприємницьку активність і підвищити її ефективність в 

сучасних державних умовах.  

Ключові слова: ефективність господарської діяльності, соціально-економічна 

ефективність, підприємництво, сучасні ринкові відносини, кризові ситуації. 

Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах підприємництво як 

соціально-економічний інститут служить невід'ємною частиною формування 

громадянського суспільства. При цьому суспільство є не лише середовищем 

для розвитку такої діяльності, але і виступає як її організатор. Організація і 

ведення господарської діяльності передбачає систему заходів ефективного 

використання виділених ресурсів.  

Комплексна оцінка соціальної і економічної ефективності суб'єкта 

підприємництва дозволяє оцінити фінансові результати господарської 

діяльності, раціональне використання засобів виробництва, трудових ресурсів, 

а також творчих здібностей колективу.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження термінологічної 

сутності та сучасних методів підвищення ефективності господарської 

діяльності в сучасних ринкових умовах здійснювали І. А. Бланк,                

І. К. Балабанов, Г. В. Савицька, Н. А. Груздева, А. Н. Асаул, Г. Л. Багієв. 

Ціллю даної статті є розгляд та дослідження заходів по підвищенню 

ефективності господарської діяльності в сучасних ринкових умовах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У турбулентних економічних 

умовах, для забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності, нерідко 

застосовуються превентивні механізми адаптації господарських структур. Ці 

способи адаптації вибираються залежно від конкретних умов розвитку 

внутрішньої і зовнішньої ситуації.  

На думку І. А. Бланка, до основних превентивних способів нейтралізації 

кризової ситуації відносять:  

 скорочення об'ємів інвестування в найбільш ризиковані напрями 

господарської діяльності;  

 страхування ризиків, пов'язаних з чинниками загрози виникнення 

фінансової кризи;  

 підвищення платоспроможності компанії за рахунок реалізації 

невживаних активів;  

 зниження рівня дебіторської заборгованості шляхом налагодження 

розрахунково-платіжної дисципліни. 

В якості способів нейтралізації кризової ситуації за рахунок внутрішніх 

чинників І. А. Бланк запропонував використання прогнозної оцінки її 

швидкості і об'єму:  

 забезпечення зростання чистих грошових потоків та зниження 

загальної суми фінансових зобов'язань;  

 реструктуризації фінансових зобов'язань, шляхом переходу 

короткострокових активів у довгострокові;  

 зниження рівня поточних витрат і фінансової залежності від 

притягненого капіталу;  
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 зниження рівня фінансового ризику в господарській діяльності;  

 позитивної зміни інших фінансових показників, незважаючи на 

негативну дію зовнішніх чинників.  

При неправильному застосуванні превентивних механізмів в 

підприємствах може виникати ряд проблем. Наприклад, збільшення 

матеріально-виробничих запасів при зниженні темпів об'єму продажів; 

прискорення оборотності поточних зобов'язань; поява проблем з постачанням і 

зниженням якості готової продукції; падіння ділової активності компанії; 

зниження рентабельності і об'ємів фінансових результатів; скорочення власних 

джерел і резервів розвитку [2]. 

Характерною ознакою переходу підприємницьких структур з нормального 

фінансового стану в кризове є зниження рівня платоспроможності, викликане 

неправильно підібраною стратегією компанії в ринковій ситуації, що склалася.  

Стратегія, яка не призводить до бажаних результатів, має бути переглянута 

шляхом зміни планів розвитку. Для адаптації ведення господарської діяльності 

в кризових умовах та задля збереження суб'єктами підприємництва 

конкурентоспроможності на ринку необхідно вносити зміни в їх структуру. 

Перегляд стратегії розвитку повинен допомогти організаціям сфокусувати 

увагу на засобах і методах адаптації в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища.  

Кризова ситуація в економічній науці розглядається як наслідок 

неправильно вибраної стратегії або її невдалої чи невмілої реалізації [3].  

Одним з найбільш зручних і апробованих способів оцінки стратегічного 

стану підприємницьких структур є SWOT-аналіз, який використовується для 

визначення слабких і сильних сторін підприємства. Сильними сторонами 

можуть бути набуті навички, досвід, ресурси, технології та ін., а слабкими, 

наприклад, відсутність тих важливих якостей, що є у конкурентів. Із цільової 

позиції сильні сторони можуть складати концептуальну основу стратегії 

компанії.  
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Перегляд стратегії також має бути спрямований на виявлення і усунення 

недоліків ведення господарської діяльності, що сприяли виникненню кризових 

ситуацій. До заходів по виходу з кризи можна віднести: оптимізацію витрат, 

скорочення діючих філій і підрозділів, співробітників організації, обсягів 

виробництва, маркетингових досліджень, зміна цінової політики, залучення 

кредитів і т. д.  

Як правило, перегляд стратегії економічної адаптації господарської 

діяльності пов'язаний з чотирма основними напрямами:  

 стратегії поведінки підприємств структур на ринку збуту;  

 стратегії ведення і організації господарської діяльності;  

 стратегії ефективного використання фінансових накопичень і 

способів їх залучення;  

 стратегії управління кадровим потенціалом [2].  

Зважаючи на всесвітній дослід, однієї з найбільш складних проблем для 

суб'єктів підприємництва є розробка стратегії розвитку господарської 

діяльності на ринках збуту. Тут основний акцент має бути спрямований на 

застосування і розвиток технології продажів, розширення лінійки продукції, що 

випускається, і підвищення якості обслуговування (табл. 1). 

Стратегія підприємства на ринках збуту повинна передбачати: 

використання ефективних способів продажу товарів і її реалізації на старих 

ринках, залучення незначних об'ємів інвестицій для продажу товару на нових 

ринках, реалізації амбітних проектів просування нового товару на освоєні 

ринки.  

Стратегія ведення і організації господарської діяльності повинна зачіпати 

припинення операцій по нерентабельних видах діяльності, що не покривають 

постійні витрати. Також сюди слід віднести, аналіз якості обслуговування 

покупців і його підвищення. 
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Таблиця 1 – Стратегічні напрями ведення і організації ефективної 

господарської діяльності 

Стратегічний напрям Спосіб реалізації 
1. Підвищення якості 

обслуговування споживачів  
Як один з найбільш важливих чинників ведення 
підприємницької діяльності, підвищення якості 
обслуговування, повинно припускати впровадження систем 
управління якістю на всіх стадіях виробничого процесу, в 
тому числі й після продажного обслуговування. 

2. Структурні зміни 
організації підприємницької 
діяльності  

Основною метою цього напряму є підвищення 
рентабельності активів компанії. Для цього вирішуються 
наступні структурні завдання:  
 виділення і перереєстрація окремих підрозділів і 

філій у відособлені організації; 
 закриття збиткових підрозділів і філій; 
 раціональне використання приміщень, у тому числі 

здача невживаних в оренду. 
3. Диверсифікація 

продукції, що реалізовується  
Даний напрям сприяє збільшенню спектру задоволення 
потреб і запитів споживачів. Реалізація цього завдання 
припускає розширення лінійки продукції, що випускається, і 
послуг, у тому числі із застосуванням нових технологій 
обслуговування. 

4. Покращення 
економічної ефективності 
продажів 

Реалізується за рахунок:  
 збільшення об'ємів продажів;  
 застосування технологій активних продажів;  
 раціонального і економного використання 

матеріально-виробничих витрат 
 

Стратегія ефективного використання фінансових коштів суб'єктів 

підприємництва повинна ставити перед собою завдання раціонального 

використання найбільш ліквідних активів, для підтримки підприємницької 

стійкості в довгостроковій перспективі. Необхідно залучати додаткові 

фінансові засоби задля максимізації прибутку, підвищення капіталізації 

компанії, її інвестиційної привабливості і ділової активності [1]. 

Підвищення показників економічної ефективності господарської 

діяльності припускає також професійне зростання співробітників компанії. 

Питання управління персоналом компанії повинні вирішуватися за головними 

принципами і пріоритетами кадрової політики: структурою, штатом, кадровими 

переміщеннями, мотивацією співробітників, підвищенням кваліфікації і 

перепідготовкою персоналу, їх відповідності цілям компанії (табл. 2) [4]. 
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Таблиця 2 – Стратегічні напрями ефективного управління кадровою 

структурою підприємства  

Стратегічний напрям Спосіб реалізації 
1. Поліпшення кадрової 

структури компанії 
Вдосконалення кадрової структури передбачає:  
 зміну керівництва;  
 скорочення співробітників;  
 оцінку умов праці;  
 вдосконалення систем мотивації працівників;  
 аудит роботи маркетингу, бухгалтерії і фінансового 

відділу;  
 підвищення кваліфікації і навчання співробітників; 
 підвищення вимог до керівництва в частині функцій 

контролю і мотивації персоналу компанії. 
2. Застосування нових 

способів контролю і 
управління 

Вдосконалення систем стратегічного менеджменту і 
бюджетування, шляхом придбання і впровадження 
спеціалізованого програмного забезпечення. 

3. Реорганізація 
корпоративної культури 
управління 

Вдосконалення корпоративної культури компанії. 

 

Вжиті заходи по забезпеченню економічної незалежності підприємств 

можна вважати успішно проведеними при наявності таких результативних 

показників:  

 сталося зниження рівня кредиторської заборгованості, а непогашена 

була реструктурована;  

 збільшився об'єм грошових надходжень;  

 підвищився рівень капіталізації компанії;  

 реалізовані і ліквідовані збиткові активи компанії, або проведена їх 

реструктуризація;  

 проведені заходи по вдосконаленню систем управління, 

застосуванню систем контролю;  

 оптимізована кадрова структура компанії і т. д. [3]. 

Для суб'єктів підприємництва, особливо важливим залишається 

визначення здатності компанії до подальшого розвитку, який залежить від:  

1. управління і організації внутрішньогосподарських процесів;  

2. формування стійкого попиту на продукцію, що реалізовується.  
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Підвищення соціально-економічної ефективності підприємства припускає 

проведення реформ у напрямі його розвитку, забезпечуючи високі темпи 

зростання фінансових показників, конкурентоспроможності продукції, що 

випускається, й завоювання нових позицій на ринку, шляхом оптимізації 

організаційної структури і диверсифікації господарську діяльність [1]. 

Для суб'єктів підприємництва, що знаходяться у важкому фінансовому 

стані, для виходу з кризи необхідно провести реструктуризацію компанії, 

наприклад, за рахунок проведення структурних організаційних реформ систем 

управління, зі збереженням економічного потенціалу. Реструктуризація 

підприємницьких структур припускає перегляд стратегії і цілей компанії.  

Для підвищення конкурентоспроможності господарської діяльності 

необхідне систематичне проведення моніторингу стану кон'юнктури ринку і 

оперативного реагування на його зміни, проведення заходів по збереженню 

позицій на ринку, оптимізації основних бізнес-процесів. Підвищення 

ефективності господарської діяльності може припускати як локальні внутрішні 

зміни, так і проведення комплексних заходів, проте більш ефективними 

зазвичай виявляються другі. 

До комплексних напрямів підвищення ефективності господарської 

діяльності слід віднести:  

1. Застосування підприємницького досвіду і ефекту масштабу.  

Організація процесу створення інноваційних продуктів і послуг дозволяє 

закріпити емпіричні навички і досвід. Створення сприятливого клімату для 

активізації творчих здібностей персоналу до підприємництва, дозволяє 

отримати нові знання, уміння і навички й підвищити соціальну ефективність 

компанії.  

Ефект масштабу – один з важливих чинників розвитку господарської 

діяльності. Для отримання економічного результату від ефекту масштабу, 

необхідно проведення комплексу заходів, по збільшенню об'ємів збуту, 

зниженню цін на товари і послуги, з метою захоплення додаткової ринкової 

частки. 
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2. Оптимізація використання соціально-економічних ресурсів включає 

підвищення ефективності використання позаоборотних активів, враховуючи 

своєчасне проведення капітального ремонту, оптимізація використання 

виробничих потужностей устаткування, раціонального планування основних 

фондів, скорочення втрат простою устаткування і т. д.; підвищення 

ефективності оборотних активів, в тому числі й підвищення ліквідності 

обігових коштів, шляхом зниження рівня довгострокової і простроченої 

дебіторської заборгованості, скорочення матеріальних витрат готової продукції, 

побудова адресної системи зберігання товару, вдосконалення логістичної 

системи відправки готової продукції і т. д.; а також підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів, шляхом підвищення кваліфікації працівників, 

продуктивності праці, зниженню простоїв, покращень умов і безпеки праці.  

3. Застосування сучасних інформаційних технологій автоматизації 

обліку: купівля і впровадження інформаційних технологій автоматизації збору, 

обробки і аналізу використовуваної інформації, систем електронного 

документообігу, інтернет-продажів і т. д. [3].  

Висновки. Практика ведення господарської діяльності за кордоном і досвід 

українських підприємницьких структур підтверджують, що застосування 

методів стратегічного і тактичного управління цією діяльністю, дозволяє 

підвищити її гнучкість і реакцію на зовнішні та внутрішні обставини, зміщуючи 

акцент з аналізу тільки фінансових результатів до перспектив розвитку усієї 

діяльності. Отже, досягнути бажаного ефекту можна лише за умови визначення 

основних резервів підвищення ефективності господарської діяльності та 

використання комплексного підходу до вирішення проблеми. 

Список використаних джерел: 

1. Абдукаримов И. Т., Беспасов М. В. Финансово-экономический анализ 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой 

активности): уч. пос. Изд-во: Инфра. М, 2019. 320 С. 

2. Бланк И. А. Управление прибылью: уч. пос.  М.: Ника-Центр, 2007.    

768 С. 



92 
 

3. Королев В., Королев С. Механизм обеспечения экономического роста 

фирмы. Экономист. 2018. № 1. С. 53-60.  

4. Шахно А. Ю. Основні напрямки підвищення ефективності праці 

трудових ресурсів підприємства. Економічна думка. Том 15. № 3. 

Тернопільський національний економічний університет. 2014. С. 237-245. 

 

УДК 338.984 

Катерина Олійник 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У даній статті розкрито сутність поняття бренду, його основні характерні 

ознаки, визначено особливості створення власного бренду в закладах готельно-

ресторанного господарства. Розглянуто також поняття ребрендингу, його 

місце та роль в готельно-ресторанних господарствах. 

Ключові слова: бренд, брендинг, ребрендинг, готельно-ресторанне 

господарство, ознаки бренду, модель бренду. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. На сьогоднішній день важливість сфери послуг 

зростає у всьому світі, і Україна, як країна з величезним потенціалом дозвілля, 

має таку ж тенденцію. Понад 20 368 суб’єктів господарювання зареєстровано в 

готельному та ресторанному бізнесі України, і 17,3% їх прибутку 

спрямовується на розробку матеріально-технічних основ. Загальний обсяг 

інвестицій у цій галузі розподіляється таким чином: на готельне господарство 

припадає 78%, а на ресторанне господарство – 14%. 

Маючи досить велику частку на ринку, для великих готельних та 

ресторанних господарств просто необхідно створити та час від час оновлювати 

свій бренд. Хоча зовнішнє та внутрішнє середовища постійно змінюються, щоб 

створити високі конкурентні переваги, підвищити конкурентоспроможність та 
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досягти стабільності ринку, кожна компанія, включаючи ресторани та готелі, 

повинна створити ефективну систему управління якістю торгової марки. 

Бренди підвищують лояльність споживачів, які готові платити більше за 

унікальну цінність бренду. Ця унікальна цінність бренду також дуже цікава для 

інвесторів, які готові інвестувати в розвиток бренду з досвідом, позитивною 

репутацією та лояльністю. 

Формулювання цілей статті. Метою написання даної статті є вивчення та 

узагальнення існуючих підходів щодо визначення бренду підприємств 

ресторанного бізнесу та його характерних ознак.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження питань з 

формування бренду та брендингу на підприємствах представлено у працях 

Франца-Рудольфа Еша, Жана-Ноеля Капферера, Д. Аакера, Т. Нільсона,                

Е. Райса, та інших науковців. Вивченню брендингу присвятили свої 

дослідження такі автори як: Ф. Котлер, Л. Де Чернатоні, Т. Левітт. Серед 

вітчизняних дослідників слід виділити таких, як: І.Б. Попов,  І.О. Шелеп, та 

інші. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз опублікованих визначень «бренду» 

закордонними та вітчизняними дослідниками, показує наступні основні 

термінологічні визначення: 

1. Бренд це – товар + нематеріальний додаток до товару; 

2. Бренд це – ідентифікатор відмінності товару, що формується 

виробником; 

3. Бренд це – нематеріальний додаток до товару, що формується 

виробником;  

4. Бренд це – товар + нематеріальний додаток до товару, який спільно 

формується виробником та споживачем; 

5. Бренд це – нематеріальний додаток до товару, що спільно формується 

виробником та споживачем;  

6. Бренд це – нематеріальне «відображення» товару, що формується 

споживачами;  
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7. Бренд це – результат нейромаркетингових методів формування 

виробником в мозку людини стійкого «відображення» брендованого 

товару/послуги [6]. 

Як повідомляє М. Шишкін «Бренд – це певна концентрація та суть 

продуктової думки та цінності. Самого по собі бренду не існує, він завжди 

з'являється з певною метою, коли є конкуренція. На тлі інших брендів це може 

допомогти компаніям розповісти власні історії. У різних продуктах є певна 

інформація, яку люди отримують через торгові марки» [1]. 

Якщо уявити, що на ринку є тільки один ресторан чи готель, то бренд їм 

буде непотрібний за відсутності конкуренції, але коли на ринку з’являється 

кілька варіантів готельно-ресторанних господарств, то створення бренду для 

кожного з них просто необхідне для того, щоб споживач міг побачити й обрати 

той, що йому найбільше подобається. Отже, можна зробити висновок, що 

створення бренду необхідне тільки за наявності великої конкуренції на ринку. 

Оскільки сьогодні в готельно-ресторанному секторі спостерігається досить 

висока конкуренція, то зрозуміло, що для успішної діяльності варто створити та 

розповсюджувати свій бренд.  

Взагалі кажучи, бренд визначається як процес створення та розвитку 

іміджу марки. Це низка заходів, спрямованих на формування іміджу в уяві 

споживачів, що безпосередньо призводить до зростання конкурентних позицій 

товару.  

Отже, процес поєднує загальний вплив рекламних повідомлень, торгових 

марок, упаковки, матеріалів для продажу та інших елементів комунікації на 

споживачів, а також поєднує певні ідеї та дизайн, тим самим відрізняючи товар 

від конкурентів та створюючи імідж [1].  

Комплексний вплив усіх цих інструментів на аудиторію споживачів можна 

досягти шляхом безпосереднього використання інструментів іміджу бренду – 

позитивного образу торгової марки.  

Основні елементи, що складають інтегровану характеристику бренда – 

«силу бренда» визначимо за моделлю Є.В. Ромата [2]. 
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Сила бренда (Brand Power) – це рівень популярності марки в покупця та 

міра здатності бренда домінувати в даній категорії продуктів. Основна сила 

бренда – унікальна корисність. Чим більше людей знають ваш бренд, чим 

більше йому довіряють, тим більше у вас буде стійких прихильників і покупців 

у майбутньому [6]. 

Основними характеристиками бренда є [2, c. 28]: 

– обізнаність про бренд; 

– ідентичність бренда; 

– проникнення бренда; 

– асоціації бренда; 

– лояльність до бренда; 

– марочний капітал бренда та інші. 

У той же час наукові матеріали також дають подібні пояснення щодо 

бренд-менеджменту. Тому бренд-менеджмент (від англ. brand management) – це 

застосування маркетингових методів до конкретних товарів, товарних ліній або 

брендів для підвищення його значення в сприйнятті споживачами та 

збільшення вартості бренду. П. Темпорал у своїй книзі «Ефективне управління 

брендом» підкреслив, що управління брендом - це продумана теорія, тобто 

система ідей, принципів і методів, що узагальнюють практичний досвід та 

відображають основні закони просування та впровадження товару [5]. 

У процесі бренд-менеджменту формується і продається бренд за 

допомогою брендингу. У рамках управління брендом існує п'ять основних 

етапів: формування бачення бренду; створення портрету бренду; 

позиціонування бренду у свідомості ринку та споживачів; формулювання 

стратегії управління активами; формування організаційної культури 

стратегічного управління. 

На думку Ф. Котлера, для створення успішного бренду його розробники 

повинні відповісти на чотири основні питання: «Для кого?», «Чому?», «Для 

чого продукція?» та «Який конкурент проти мене?» [5]. 
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Сформувавши відповіді на ці питання, бренд-менеджер може 

продовжувати визначати стратегію бренду - метод залучення та використання 

ресурсів для ідентифікації бренду та формування його основних цінностей. У 

науковій літературі управління брендом також визначається як персонал, 

відповідальний за створення особистих характеристик бренду, зміну їх для 

досягнення максимальної ефективності та формулювання антикризових планів 

управління брендом. 

Також варто зазначити, що для успішного створення бренду в готельному 

чи ресторанному господарстві необхідно володіти його характерними 

ознаками, а саме: 1) статура, тобто особливості продукту, символи й атрибути;  

2) особистість – характер і ставлення;  

3) відносини – переконання і асоціації;  

4) культура – сукупність значень;  

5) відображення – вид клієнта марки;  

6) self-image – внутрішнє дзеркало клієнта як споживача бренду. 

Якщо ефективно розробити і пропрацювати всі ці характерні ознаки 

бренду, то будь-яке готельно-ресторанне підприємство створить неповторний 

бренд, що обов’язково знайде свого споживача та зможе надавати високу 

конкурентоспроможність на ринку.  

Управління брендом підприємств громадського харчування та готельної 

справи одночасно має два відділення: управління брендом продуктів 

громадського харчування та номерного фонду (напої та страви, а також 

асортимент готельних номерів, що надаються організацією) та управління 

брендом послуг (спосіб обслуговування споживачів, атмосфера організації, 

інтер’єр та зовнішній вигляд тощо). Перша галузь управління брендом - це 

зазвичай меню або номерний фонд. 

Друга галузь системи управління брендом втілена в декількох складових 

організації:  

1) атмосфера, яка поєднує безліч різних компонентів;  

2) інтер’єр та екстер’єр підприємства;  
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3) способи та засоби корпоративного обслуговування споживачів тощо. 

Розробка бренду - це тривалий і складний процес, який створює 

унікальний атрибут, що дозволяє отримувати довгостроковий прибуток. 

Створений бренд також є частиною допоміжної підсистеми системи управління 

підприємством, що є одним із ключових факторів її успіху. 

Серед елементів бренду готельного чи ресторанного господарства 

відіграють важливу роль наступні: 

1. Назва підприємства (важливо щоб назва підприємства об’єднувала в собі 

уявлення споживача про кухню, інтер’єр, атмосферу і ін.); 

2. Логотип. У кожного відомого готельно-ресторанного господарства 

обов’язковим атрибутом має бути його логотип. Це найважливіший візуальний 

елемент. Логотип завжди забезпечує ідентифікаційну роль бренду. Правильне 

використання графіки та відео безпосередньо вплине на впізнаваність бренду. 

3. Фірмові кольори вашого бренду також відіграють важливу роль. Варто 

розуміти, що кожний колір має характеризувати ваше підприємство. 

Наприклад: зелений колір буде символізувати екологічність, темно-червоний 

колір говорить про вишуканість, білий – про мінімалізм та комфорт.  

4. Фірмовий шрифт. Навіть шрифт в назві вашого підприємства має нести 

якийсь посил та символізувати основні цінності та ідеї, які несе ваш бренд. 

Що ж до ідентичності бренду готельного чи ресторанного підприємства, то 

важливо знати її основні елементи, а саме: асоціації, імідж, індивідуальність 

підприємства, його основна позиція, сприйнята споживачем якість, цінності та 

ядро бренду.  

Варто зазначити, що існує велика кількість моделей створення бренду 

(методика ТТВ, модель Unilever Brand Key, модель Зозульова О.В. та модель 

етапності побудови бренду), але найбільш відомим є «Колесо бренду» («Brand 

Wheel»).  

Суть моделі полягає в тому, що бренд розглядається як сукупність п’яти 

снарядів, вкладених одна в одну. «Колесо бренду» дозволяє детально описати 

та систематизувати процес взаємодії між брендом та споживачами. 
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Розглянемо основні компоненти моделі:  

1.Сутність. Ядро бренду. Надайте споживачам центральну ідею.  

2.Особистість. Якщо бренд - це людина, хто це буде? Уявіть, що бренд - це 

людина, яка зараз заходить у цю кімнату. Як вона виглядає, якої статі вона, 

скільки їй років, яке її заняття.  

3.Цінності. Що я буду відчувати, коли буду користуватися цією маркою? 

Як я використовую бренд, як я думаю про себе, а як про мене думають інші? 

Емоційні результати використання бренду.  

4.Переваги. Що цей бренд робить для мене? Які фізичні наслідки 

використання бренду? 

5. Властивості. Що таке бренд? Колекція матеріальних та нематеріальних 

характеристик бренду [3]. 

Висновок. Отже, можна зробити висновок із наведеного, що дана модель 

бренду надає змогу послідовно за допомогою маркетингових сил зв’язати саму 

сутність бренду, що пропонується споживачу, з врахуванням конкретних 

властивостей товару бренду. 

Варто розуміти, що для успішного забезпечення конкурентоспроможності 

ресторанному чи готельному підприємству час від часу необхідно проводити 

ребрендинг.  

Ребрендинг – це діяльність будь-якого підприємства за тотальними 

переглядами більшості атрибутів і принципів побудови існуючого бренду. 

Основною метою ребрендингу є перебудова наявного бренду під нові 

маркетингові завдання і цілі. Натомість, рестайлінг - зміна смаків і переваг у 

існуючої цільової групи споживачів. Тобто рестайлінг, по суті, це такий 

«полегшений» варіант ребрендингу. 

Основними причинами ребрендигу зазвичай виступають гостра 

конкуренція, зниження зацікавленості споживачів, зниження прибутковості 

підприємства, зміна політики готелю чи ресторану ( заміна його основної 

концепції, поява нових послуг на підприємстві, тощо) [4].  
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Варто зазначити, що ребрендинг потрібно застосовувати повільно та 

поступово для того, щоб не шокувати цільову аудиторію , зберегти старих 

клієнтів та зацікавити нових. Ребрендинг проходить в кілька етапів, а саме етап 

перший - аналіз існуючого бренду, другий етап – репозиціювання, етап третій - 

рестайлінг - зміна візуальних образів, етап четвертий – вибір комунікації. 

В результаті ребрендигу кожний ресторанний чи готельний бізнес 

виходить на абсолютно новий рівень: насичується силою, звертає увагу 

інвесторів, приваблює нових споживачів та набуває якихось нових якостей.  

Проте, слід сказати, що неправильно обдуманий підхід до змін може 

принести також і негативні наслідки. На кожному етапі, слід проводити 

дослідження громадської думки, проводити фокус-групи, які відповідатимуть 

на найважливіші питання: реакція аудиторії, сприйняття бренду, побажання до 

змін. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Туристична діяльність є реалізацією природних 

людських прав на вільне пересування, освіту і відпочинок. В рамках цього 

дослідження розглядаються переваги людей при виборі екстремальних турів    

[1, 2]. Актуальність обраної теми обумовлена освітнім, культурним і 

соціальним потенціалом туризму. У сучасному світі екстремальний туризм стає 

все більш популярним видом проведення вільного часу [5]. Сплави по річках, 

гірські мандрівки, занурення в глибини океанів зі спеціальним спорядженням і 

політ у хмарах - саме так зараз виглядає відпочинок, хоча раніше було більш 

популярно відпочивати на пляжі і відвідувати історичні екскурсії. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання щодо 

маркетингових досліджень екстремального туризму у своїх працях порушували 

такі відомі вчені, як Притков В.В., Мангушев Д.В., Соколова В.В., Тимків Н.Я., 

Костров В.Н., Цверов В.В., Булганина С.В., Лебедєва Т.Є., Сульдина В.В., 

Вдовина О.А., Свида І.В. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз попиту на 

екстремальний туризм серед молоді міста Вінниця. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для отримання інформації про 

очікування від розроблюваних послуг екстремальних турів, основні цільові 

напрямки і орієнтовно допустиму вартість було проведено інтернет-

анкетування, перед яким було поставлено такі цілі: 

 оцінити основні характерні особливості респондентів за вибором 

екстремальних турів з точки зору цільової аудиторії; 

 дізнатися про найбільш привабливі напрямки; 

 оцінити очікувану вартість послуг з підбору екстремальних турів з 

обраної вартості респондентів. 

З урахуванням поставлених цілей, було сформовано коло питань для 

анкети. 

Оцінка основних характерних особливостей респондентів передбачає 

відкритий список відповідей з можливістю вибору декількох елементів списку. 

В якості респондентів виступали студенти вінницьких коледжів та вузів та їх 

родичі, яким було запропоновано заповнити за власним бажанням розроблену 

автором анкету, що складається з 22 питань. Вибірка склала 50 респондентів, 

жителів м. Вінниця. Опитування проведене в лютому 2021 року. 

Як засіб організації анкетування використовувалися Google.Форми. У 

порівнянні з іншими сервісами проектування анкет, Google.Форми 

безкоштовні, мають зручний конструктор для опитувань, можливість 

вивантаження даних в форматах .xls та .csv, надають базові елементи 

візуалізації отриманих даних, інтегруються з поштою даного сервісу і дозволяє 

спільну роботу над анкетами.  

Для роботи з результатами анкетування використано програмний засіб 

Microsoft Excel, що дозволяє проводити фільтрацію даних, підрахунок 

агрегованих показників і побудову графіків. В анкеті був представлений ряд 

питань: про особу респондента, про його бажання, можливості [4].  

В опитуванні взяли участь респонденти різного вікового складу, більшу 

частину опитаних склали люди у віці від 18 до 22 років (74% з усіх опитаних), 

16% людей –  23-27 років, 6% – тим, кому за 40 років, по 2% респондентам до 
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18 років і в категорії 28-40 років. Процентне співвідношення по статі приблизно 

однакове, але все ж жінок було більше – 58%, чоловіків – 42%. Респондентів які 

«навчаються в університеті» і «одночасно навчаються в університеті і 

працюють» вийшло в співвідношенні 38% і 36% відповідно, що є більшістю, 

20% –  люди які тільки працюють, 6% –  навчаються в коледжі. 

В основному участь в анкетування взяли холості чоловіки і незаміжні 

жінки – 96% опитаних, і тільки 4% – заміжні й одружені. 

Аналізуючи рівень доходу, бачимо, що студенти, які не працюють а тільки 

навчаються і можуть отримати дохід в місяць до 2000 грн. –  14% респондентів, 

2000-5000 грн. – 20% з опитаних, більшу частину складають люди з доходом 

5000-10000 грн. –  28%, це ті, які крім навчання підробляють, 10000-15000 грн. 

– 16% людей, і понад 15000 грн. всього лише 6% опитаних. 

Більшість опитаних зацікавлені в туристичній діяльності та вважають 

туризм невід'ємною частиною життя сучасного суспільства –  76%, що туризм 

не важливий вважають 8% опитаних, 16% –  не визначилися з відповіддю.  

Оцінюючи можливість частоти подорожей, отримано, що 54% 

респондентів один раз на рік здійснюють туристичну мандрівку, 20% людей 

взагалі не здійснюють таких мандрівок, швидше за все через брак фінансових 

ресурсів або вільного часу, 14% –  мандрують 2-3 рази на рік і 12% людей 

мандрують більше 3 разів на рік.  

Аналізуючи який вид відпочинку, якому більше віддають перевагу 

респонденти, було запропоновано питання з декількома варіантами відповідей 

та утворилося три лідери – в основному це екскурсійний туризм, який вибрало 

28 осіб, 25 осіб вважають за краще екстремальний туризм, і 24 людини 

вибирають пляжний туризм.  

Меншою популярністю користується освіта і лікування –  по 7 опитаних, і 

одна людина запропонувала свій варіант - поїздку до родичів (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Переваги опитуваних за видами відпочинку 

 

Щоб дізнатися причини звернення людей в ту чи іншу туристичну 

компанію, було запропоновано відповідне питання, де стало очевидним, що 

люди (40% опитаних) звертаються за рекомендацією друзів і знайомих, не 

менш важливим є факт вартості поїздки – 24%, потім 12% - надають перевагу 

компаніям, послугами яких вже користувалися, зрозуміло якщо їх все 

влаштовувало раніше, то вони знову звернуться у вподобану компанію, якщо 

люди були незадоволені, то змінять свої переваги і звернуться в іншу,                

10% людей дивляться на конкретну пропозицію, яка їх може зацікавити (місце 

розташування, акції, цікаві умови), 2% людей не звертаються в компанію. 

З 50 опитаних, на питання про туристичні компанії, які вони знають 

відповіли 28 респондентів, за допомогою підрахунків відповідей контент-

аналізом з'ясувалося, що найбільш відомими і популярними компаніями є: Join 

Up (в 20 відповідях зустрічається ця назва компанії), Pegas touristic (16 

відповідей), Anex tour (10 відповідей). Менш відомими, але так само 

затребуваними є: Бідняжка (7 відповідей), Бомба-тур (7 відповідей), Coral travel 

(6 відповідей), Tez tour (5 відповідей), Мер-ка-ба (4 відповіді), Tui (2 відповіді).  

Вивчаючи, з яких джерел найчастіше люди отримують рекламну 

інформацію про туризм, виявлено, що це – мережа Інтернет, що не дивно в наш 

час, її вказали 42 людини з опитаних, так само 17 осіб відповіло, що 

телебачення, 11 осіб  відзначили вуличну рекламу, яка висить у вигляді різних 

щитів, і по 3 людини відповідали з інших джерел (радіо, журнали і газети, 

реклама в транспорті, поштова розсилка, роздача рекламних листівок), а                

1 людина запропонувала свій варіант: рекламу про туризм отримує від 

працівників туристичних агентств. 
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Отже ми бачимо, що 84% опитаних використовують Інтернет при пошуку 

інформації про туристичні компанії, тобто можна зробити висновок, що 

практично всі люди користуються Інтернетом для підбору своїх подорожей. 

Майже половина опитаних людей (42%) готові заплатити за свою подорож 

(1 людина за 1 тиждень) від 6000 до 10000 грн., 28% – 10000-15000 грн., 22% 

людей, маючи не настільки високий рівень доходу, готові дозволити собі 

поїздку тільки до 6000 грн. Також вартість путівки понад 15000 грн. можуть 

дозволити собі зовсім небагато – 4 людини. 88% опитаних здійснюють 

подорожі в літню пору, це пов'язано з тим, що у студентів влітку є канікули, а 

так само працюючій частині населення влітку дають відпустки. 6% опитаних 

здійснюють поїздки взимку, трохи відволікаючи себе від завантаженої роботи, і 

6% їздять відпочивати навесні і восени. 

Екстремальний туризм є дуже розвиненою областю, що і демонструє 

опитування, де 98% респондентів знають, що таке екстремальний туризм. 

Найпопулярнішими видами екстремального туризму, про які чули 

респонденти є: рафтинг (37 відповідей опитаних), альпінізм (38 відповідей 

опитаних), дайвінг (42 відповіді опитаних). Потім менш відомі це: гірський 

туризм (30 відповідей опитаних), джипінг (29 відповідей опитаних), лижний 

туризм (27 відповідей опитаних), пішохідний туризм і параглайдинг                

(по 25 відповідей опитаних). Маловідомим є каякінг і автомобільний туризм  

(12 та 13 відповідей відповідно) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Види екстремального туризму, про які чули опитувані 
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Люди бажають випробувати всі різновиди екстремального туризму, 

більшість хотіли б скористатися рафтингом, дайвінгом, параглайдінгом (24-25 

відповідей респондентів), потім йде джипінг, гірський туризм, альпінізм (18-21 

відповідей респондентів). Менша кількість хотіли б скористатися пішохідним 

туризмом, лижним, автомобільним, каякингом (7-15 відповідей респондентів) 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Види екстремального туризму, якими хочуть зайнятися 

опитувані 

 

За один екстремальний тур респонденти готові заплатити різноманітну 

суму грошей. Треба дивитися на те, яка саме надається екстремальна послуга: 

вона може бути простою і не дорогою, де не потрібно занадто багато дорогої 

техніки і устаткування, наприклад за допомогою катапульти отримати екстрим і 

піднятися в небеса, де турист витратить близько 200 грн., або захоче зробити 

стрибок з парашутом, де буде потрібно витрати вже не менше 4000 грн. Тут вже 

залежить від бажання клієнта і його фінансового становища, але в середньому 

сума, яку готові витратити респонденти склалася таким чином: від 500 до                

1500 грн (34%), від 1500 до 3000 грн (30%), 3000-6000 грн (18%), до 500 грн 

(12%), 6000-12000 грн (4%), понад 12000 грн (2%).  

Як вже говорилося раніше, що екстремальні тури зараз дуже популярні, і 

користуються попитом у сучасному суспільстві, як раз це і підтверджується 

дослідженням: 88% молоді подобаються екстремальні тури, і лише 12% –  не 

подобаються. 
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Потрібно відзначити, що всього лише 30% всіх опитаних людей 

користувалися послугами компаній з організації екстремальних турів, що 

пов'язано з фінансовим становищем людей, і 70% опитаних не користувалися 

послугами агентств. 

Виявляючи, в яких країнах молоді хотілося б побувати з метою 

екстремального туризму (аналізувалися відкриті варіанти відповідей), 

отримано: Туреччина (12 опитаних), Україна (11 опитаних), Таїланд                

(8 опитаних), Греція (6 опитаних), Іспанія (5 опитаних ), США (5 опитаних), 

Норвегія (5 опитаних). Менш затребуваними виявилися країни, які набрали по  

2 відповіді: Фінляндія, Австралія, Швейцарія, ОАЕ, Італія, Єгипет. Так само по 

одній відповіді були обрані такі країни як: Польща, Вірменія, Грузія, Австрія, 

Нідерланди, Німеччина, Росія, Узбекистан, Франція. 

Висновки. Таким чином, проведене соціологічне дослідження виявило 

бажання молоді займатися екстремальним туризмом, таким як рафтинг, дайвінг, 

параглайдинг, джипінг, гірський туризм і альпінізм. Люди зацікавлені в 

отриманні екстремальних вражень, більшість розглядає літній час для цього. 

Майже всі туристи використовують інтернет при пошуку інформації про 

туристичні компанії і варіанти турів. 
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ОБЛАСТІ 

У статті охарактеризована туристична привабливість Львівської області, 

зокрема рекреаційної зони Славська. Проаналізовано особливості 

територіального розміщення досліджуваного селища. Розглянуто перспективи 

та основні переваги розвитку готельно-ресторанного бізнесу у рекреаційних 

місцинах Славська. 

Ключові слова: інфраструктура, приміська зона, рекреація, рекреаційний 

потенціал, туризм. 

Як показує досвід багатьох краї світу та України зокрема, туризм є одним 

із важливих напрямів розвитку економіки. Україна посідає одне з провідних 

місць в Європі за кількістю культурно-історичних, туристичних об'єктів, які 

користуються попитом серед туристів, зокрема й інших країн, насамперед 

Східної та Західної Європи. 

Туризм – один із найперспективніших та найприбутковіших галузей 

світового господарства, що має суттєвий вплив на розвиток економіки країни. 

Україна має всі необхідні та важливі умови і фактори для розвитку 

туризму. Це насамперед вигідне геополітичне розташування, великий 

рекреаційний потенціал, багата флора та фауна, значна кількість історичних 

пам’яток. Також країна славиться багатьма цікавими туристичними містечками.  
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Мета статті – дослідити та проаналізувати особливості територіального 

розміщення селища Славське на просторах Львівської області, 

охарактеризувати рекреаційний потенціал даної області та визначити основні 

переваги розвитку готельно-ресторанного бізнесу у даному регіоні. 

Львівська область розташована на заході України, по її території 

пролягають міжнародні комунікації, які з'єднують Україну з Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Північна частина області лежить у 

межах Волинської височини, Малого Полісся та Подільської височини, 

відокремлена долиною Дністра від Передкарпаття. На південному заході 

області розташовані хребти Українських Карпат. Північна частина області 

розташована в лісостеповій зоні. Має сприятливі умови для розвитку сільського 

та рекреаційного господарства [1]. 

Львівщина з давніх часів відома багатством природних ресурсів, вигідним 

розташуванням серед гір  і користується попитом серед туристів. Саме тому 

Львівська область входить до п’ятірки найбільш привабливих та популярних 

туристично-рекреаційних регіонів України.  

Великою популярністю серед відпочиваючих славиться курортне селище 

Славське, Сколівського району, Львівської області, яке розташоване глибоко 

в Українських Карпатах за 23км від м. Сколе, в мальовничій долині річки 

Опір та її правої притоки Славки, серед покритих лісами та полонинами 

хребтів Бескидів та Горганів, на схилах гір Тростяна (1235 м над рівнем моря), 

Ільзи (1066 м), Писаної або Довбушанки (1236 м), Менчела (1014 м), які 

оточують селище з усіх боків. На північ від селища височить гора Клива               

(1069 м) [2]. 

Велику перевагу Славське має зокрема завдяки зручним умовам 

транспортної розв’язки. Оскільки через його територію проходить залізнична 

гілка міжнародного значення Київ – Чоп, усі бажаючі можуть вільно 

добиратися до Славського залізничним транспортом. Без пересадок до Славська 

можна доїхати з Києва, Ужгорода, Львова, Москви, Будапешта та інших міст. У 

зимовий період, коли курортне містечко користується найбільшим попитом 
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серед туристів, запускаються додаткові рейси спеціальних туристичних потягів 

до Славська. Зі сходу зручно дістатися літаком до Львова, і звідси продовжити 

шлях автобусом або електричкою. Також можна дістатися і власним 

автомобілем. До Славська  веде 20-кілометрова автомобільна дорога, що 

сполучає містечко з міжнародною трасою Київ – Львів – Ужгород, станом на 

2020 рік дорожнє покриття у відмінному стані. Загалом курорт Славське має 

хороші умови транспортної розв'язки, але все ж таки поступається місцем 

Буковелю. 

Саме на просторах Українських Карпат зосереджено найбільшу кількість 

гірських рекреаційних ресурсів. Рекреаційна роль Славська зумовлена 

наявністю усіх необхідних умов для організації зимового відпочинку, зокрема 

гірськолижного. Це впершу чергу зумовлено вигідним розташуванням серед 

гір, оскільки навколо селища розміщені найбільш відомі Карпатські вершини: 

Тростян, Погар, Високий Верх, Менчил, Кремінь. Зокрема гора Тростян 

знаходиться в 2 км від центра села Славске та вміщує у собі 11 обладнаних трас 

різного рівня складності, протяжністю від 1 до 2 кілометрів [3]. На горі Погар 

облаштовано одну трасу для любителів гірськолижного та сноуборд катання. 

Ця траса обладнана штучним освітленням, що дає можливість для спуску в 

нічний час. На горі Високий верх облаштовано 9 трас різної складності. Для 

досвідчених спортсменів пропонується 4 траси на горі Менчил. Для дітей, 

початківців та любителів облаштовано 3 траси на горі Кремінь (Політех). 

Дістатися до гірськолижних трас можна на таксі, на власних автомобілях, 

громадським транспортом із залізничного вокзалу. Гора Політехнік, яка є 

досить популярною серед відпочиваючих розташована при в’їзді в селище. 

Гірськолижні траси є різної складності, як для професіоналів так і для новачків 

[4]. 

За сприятливих погодних умов туристів приваблюють пішохідні мандрівки 

просторами лісу, кінний та велосипедний спорт, катання на квадроциклах. 

Пішохідні маршрути Карпатами розроблені за різними ступенями складності, 

усі охочі знайдуть свій маршрут відповідно до рівня підготовки. У Славську 
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прокладено 4 основні пішохідні маршрути, деякі з них перегукуються з 

кінними.  Саме під час таких прогулянок, завдяки усім можливим природнім 

перешкодам, можна оволодіти різними прийомами орієнтування на місцевості. 

А влітку на галявинах можна збирати ягоди та лікарські рослини. Для 

любителів більш екстремального спорту, пропонуються маршрути 

навколишніми лісами для катання на квадроциклах.  

Основним офіційно прокладеним шляхом для  повнопривідних 

позашляховиків є Славське – с. Волосянка – с. Рожанка. Початок маршруту в с. 

Ялинкувате, протяжність маршруту близько 30 км, за перепаду висот від 580 км 

до 1281 м над рівнем моря. Окрім цієї основної джипотраси тут діють ще такі: 

підніжжям гори Захар Беркут (10-15 км, 1год); на гору Високий Верх (25-30 км, 

2 год); водоспад Шипіт (60-70 км, 4 год); хребет «Боржава» (80-90 км, 5 год); 

Славське – г. Менчіл – г. Тростян – Славське; Славське – г. Тетерівка; озеро 

Хащоване [5]. Однак такі види відпочинку та автопробіги створюють велике 

рекреаційне навантаження на довкілля. Це проявляється в тому, що саме під час 

пішохідних мандрівок, кінних прогулянок випасається, витоптується велика 

кількість рослин. Можна помітити галявини на яких майже немає трав’яного 

покриву. Часто туристи їдуть власними маршрутами тим самим створюючи ще 

додаткові дороги у лісі. Під час прокладання трас, будування підйомників було 

вирубано та вирубуються далі значні площі лісу, що теж призводить до 

негативних наслідків. 

Безумовно туристам варто звернути увагу на природні пам’ятки, які 

знаходяться на околицях курортного селища та є об'єктами рекреаційного 

туризму. Однією з таких геологічних пам’яток є водоспад Кам’янка, який 

утворився у розломі гірського хребта. Розташований водоспад у Сколівському 

районі Львівської на території природного парку «Сколівські Бескиди». 

Поблизу водоспаду є кілька галявин, які служать чудовим місцем для 

відпочинку влітку. 

Озеро Журавлина, або як його ще називають – Мертве озеро теж 

розташоване на території природного парку «Сколівські Бескиди» та є 



111 
 

унікальною пам’яткою природи. Насиченість води озера сірководнем та 

вуглекислим газом, надає їй чорного забарвлення, а у самому озері нічого не 

росте та немає жодної живої істоти. Але тим не менш озеро і ліс в якому воно 

розташоване приваблюють своєю красою усіх туристів. 

Геологічна пам’ятка природи «Писана Криниця» розташована біля селища 

Славське на схилі гори Великий Верх, серед дерев бука. Доволі унікальне місце 

з яким пов’язана легенда про карпатського «Робін Гуда» Олекса Довбуша. За 

народними повір’ями: якщо напитися цієї джерельної води, то можна знайти 

силу, яку в минулі часи мав Олекса Довбуш.  Завдяки вдалому географічному 

розташування селища, поряд із ним є багато цікавих місць, які варто відвідати: 

озеро Віта, водоспад Шипіт, озеро Синевир, Скелі Довбуша, Мукачево, фортеця 

Тустань, Хащованське озеро та багато інших. 

Велике значення серед природних рекреаційних ресурсів області мають 

мінеральні води, які безпосередньо застосовуються у санаторно-курортному 

лікуванні. Саме у місцях функціонування мінеральних джерел розміщені 

санаторії, пансіонати. Українські Карпати – найбільш багатий мінеральними 

водами регіон країни, лікувальні властивості яких славляться далеко за межами 

нашої країни, що безперечно приваблює туристів.  В районі селища Славське є 

відкриті родовища мінеральних вод, запаси яких дозволяють використовувати 

їх для організації лікувальних курортів.  

До рекреаційно-бальнеологічних ресурсів Карпатського регіону 

відносяться також лікувальні грязі та озокерит, які набули широкого 

застосування у профілактиці та лікуванні різних захворюваннях. Бориславське 

родовище озокериту на Львівщині – найбільше в Україні. Кліматичні умови, 

природно ресурсна база регіону є в цілому сприятливими факторами для 

розвитку туристичної індустрії, а в багатьох випадках вони виступають 

специфічними туристичними ресурсами, потенціал яких ще далеко не 

використаний [2]. 

Відпочинок на просторах Українських Карпат користується великою 

популярність не тільки серед українців, а і серед громадян інших країн. В 
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певній мірі Славське має великий туристичний потенціал сам завдяки 

гірськолижному відпочинку. Туристи з усіх куточків країни їдуть відпочити 

серед мальовничої краси Західної України, подихати цілющим гірським 

повітрям. Тому важливу роль відіграє розвиненість інфраструктури регіону. Усі 

відпочиваючі очікують відповідного сервісу. Важливо надавати якісні послуги, 

тим самим приваблювати нових туристів, та заохочувати їх повертатися знову і 

знову. Зокрема це стосується місця проживання. 

З кожним роком, на території Львівської області та Славська зокрема, 

зростає кількість готелів та пансіонатів, баз відпочинку, закладів харчування. 

Пік сезону припадає на літній період, а взимку багато охочих приїжджають на 

зимові свята. З огляду на те що гірськолижні спуски та підйомники розташовані 

в різних частинах селища, відстань між ними досягає декількох кілометрів, що 

стає перешкодою для вільного пересування між ними. Більшість туристів 

обирає місце проживання у тому районі де вони планують проводити більшість 

часу свого відпочинку. 

Інфраструктура селища представлена різноманітними магазинами, 

аптеками, ринком, відділеннями банку та пошти, ресторанами, пунктами 

прокатів спорядження. Житло в Славську представлено в основному готелями, 

котеджами та приватним садибами різних цінових категорій, більшість яких 

мають власні ресторани та бар. 

Також є дитячі табори, пансіонати та оздоровчі комплекси. Котедж – 

чудовий варіант для великих компаній, як правило гості отримують в 

розпорядження обладнану мангальну зону, альтанки, дитячі майданчики, 

басейн. Деякі готелі та готельні комплекси не обмежуються лише 

проживанням, в більшості випадків пропонуються й послуги харчування, 

басейна, сауни, спа-комплекса, екскурсії. З приводу харчування, потрібно 

заздалегідь знати, що деякі готелі включають харчування у вартість оренди 

житла, а у інших випадках пропонується можливість готувати самим [6]. 

Вартість проживання залежить від наданих умов перебування та сезону. 

Бюджетним варіантом вважаться відпочинок у літній період. У святкові та 
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вихідні дні, зокрема це стосується зимового періоду, коли попитом 

користується саме гірськолижний відпочинок, ціни на житло значно зростають. 

Це пояснюється розпалом зимового сезону, максимальним завантаженням 

курорту і готелів в тому числі. Тому місцеві жителі, які пропонують послуги 

проживання користуються цією ситуацією на свою користь, адже це хороша 

можливість збільшення свого прибутку. 

Отже, проаналізувавши територіальне розташування селища Славське на 

просторах Львівської області, ми дійшли до висновку, що є усі передумови для 

вдалого розвитку туризму, а отже і необхідності в розвитку та покращенні 

готельно-ресторанної індустрії. Гірськолижний курорт Славськ має хороше 

розташування та користується популярністю серед туристів. Є багато 

туроператорів, які пропонують тури для відпочинку у Славську. Вони 

розраховані для різних категорій, відповідно до побажань та залежно від мети 

подорожі.  

З огляду на це, курорт потребує вдосконалення готельно-ресторанних 

послуг. Оскільки недостатньо просто надати житло, важливо задовольнити усі 

потреби туриста, забезпечити відповідними послугами та сервісом 

обслуговування. Необхідно створити усі умови для якісного та комфортного 

відпочинку. В подальшому вдосконалення інфраструктури селища, покращення 

стану гірськолижних спусків, дасть змогу для більшого розвитку туристичного 

та рекреаційного потенціалу Славська. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Кожен дорослий і навіть дитина знає, що молочні 

продукти необхідні для того, щоб організм був міцним і здоровим. Одним з 



115 
 

таких продуктів є молочна сироватка. Її назва зі старослов’янської мови 

перекладається як «пов’язаний з сиром». Насправді так і є, адже ми отримуємо 

її в результаті переробки молока, з якого роблять домашній сир 

(кисломолочний сир). 

Незважаючи на те, що сироватка вважається «відходом», корисних 

властивостей в ній не менше ніж, наприклад, в молоці чи сирі. Процес 

відділення сироватки відбувається в результаті нагрівання кислого молока, яке 

потім згортається. Після проціджування виходить два молочних продукти, 

домашній, кисломолочний, сир і сироватка. Процес згортання може відбуватися 

природно, коли молоко скисає, а також за допомогою додавання харчових 

кислот [5]. 

Багато з нас просто недооцінюють всю користь молочної сироватки, адже 

в ній міститься величезна кількість поживних речовин та вітамінів, які 

необхідні кожному організму. Велика кількість досліджень цього молочного 

продукту показали, що за своїм складом сироватка дуже нагадує молоко матері. 

Саме тому її нерідко використовують при приготуванні дитячого чи 

спортивного харчування. А це вказує на актуальність даного питання. 

Формулювання цілей статті. Мета роботи – розробка рецептури 

сироваткових напоїв спортивного призначення з додаванням натуральних соків, 

концентрату сироваткових білків, цукру та агару.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- визначити оптимальне співвідношення соків у сироваткових напоях;  

- визначити оптимальну концентрацію стабілізатора; 

- розробити рецептуру і визначити показники якості готового продукту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Рішення проблеми 

повного і раціонального використання сироватки в харчових продуктах 

здійснюється на основі промислової переробки. Серед різних видів продуктів із 

сироватки багатообіцяючим напрямом є виробництво напоїв на основі 

сироватки. Такі напої виробляються як із додаванням натуральних інгредієнтів, 

так і з додаванням ароматизаторів і ароматичних речовин; також 

виготовляються напої з використанням біотехнологій [1, c. 50; 2, с. 112].  



116 
 

Особливий інтерес у харчовій галузі як до молочної сироватки загалом, так 

і до окремих її компонентів виявляють виробники продуктів харчування для 

спортсменів [3, с. 81]. Спортивне харчування − це досить новий напрям у 

харчовій промисловості, тому ринок таких продуктів в Україні представлений в 

основному продукцією імпортного виробництва [4, с. 51].  

Питаннями використання  вторинної молочної сировини займались 

Скрипніченко Д.М., Казюк В.О., Безземельний О.М. [5, с.122-127],             

Афанасьєва В.А., Танькова Н.Л., Іскакова О.Л., Борисова А.Т., в роботах яких 

висвітлювались питанням розробки молоковмісних напоїв на основі сироватки; 

Шавиркіна Н.А., Обрізкова М.В., Школьнікова М.Н. досліжували 

характеристику ферментованих напоїв на основі молочної сироватки і 

фруктововго соку; Новокшанова  А.Л., Ожиганова  О.В. працювали над 

використанням сироватки в індустрії спортивного харчування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що 

сироватка – це продукт, який отриманий після переробки молока, всі корисні 

компоненти, що присутні в молоці в ній залишаються. Крім того, до складу 

сироватки входять вітаміни А, С, Е і групи В. Також в ній є велика кількість 

лактози, яка добре засвоюється організмом і не відкладається в організмі у 

вигляді шлаків або жирових відкладень. 

Як і всі молочні продукти, сироватка містить багато кальцію. Якщо 

випивати по 1 л сироватки в день, це поповнить в організмі добовий запас 

кальцію. Крім цього, в її склад входять і інші компоненти: магній, калій, 

фосфор, мінеральні солі, кисломолочні бактерії, молочний жир, тощо [1]. 

Крім всіх корисних речовин, молочна сироватка багата на вітамін під 

назвою біотин. Він відіграє важливу роль в організмі, оскільки бере активну 

участь в регуляції білкового та жирового балансу та добре впливає на 

мікрофлору кишечника. Також він бере участь в синтезі колагену, який 

допомагає зберігати красу та молодість шкіри. 
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Завдяки багатому складу сироватки її застосовують не тільки для 

профілактики різних захворювань, а й безпосередньо для їх лікування. Крім 

того, використовується вона і в інших сферах життя. 

Молочна сироватка вважається відмінним загальнозміцнюючим засобом. 

Щоденне її вживання допоможе зміцнити імунітет, що створить захисний 

бар’єр не тільки від простудних захворювань, але і від різних бактерій і 

інфекцій. 

Коли організм страждає від авітамінозу, сироватка – це перші «ліки» від 

цієї проблеми. Адже в ній багато необхідних організму компонентів, що 

допомагають налагодити роботу всіх органів і систем. Крім того, якщо в 

осінньо-весняний період регулярно вживати цей продукт, то це послужить 

гарною профілактикою від того ж авітамінозу [2]. 

Якщо жінка під час вагітності має набряки, то сироватка допоможе 

позбутися від цієї проблеми. Адже набряки з’являються від неправильної 

роботи нирок, що сприяє затриманню рідини в організмі. Молочна сироватка 

допомагає нормалізувати роботу нирок, тим самим виводячи з організму всю 

зайву рідину. 

Сироватка допомагає позбутися зайвої ваги, оскільки вона відмінно 

виводить з організму шлаки та токсини, а також покращує обмін речовин. Крім 

того, її часто вживають під час розвантажувальних днів, адже вона не тільки 

очищає організм, але і забезпечує його поживними речовинами. 

Всі кисломолочні продукти позитивно впливають на травлення. Що 

стосується молочної сироватки, то в цьому випадки вона допомагає на всі 

100%. Вона налагоджує мікрофлору кишечника, допомагає при запорах, а 

також покращує стан при гастриті та коліті. 

Сироватка покращує роботу серцево-судинної системи. Особливо показана 

вона людям з гіпертонією, адже завдяки корисним речовинам, які містяться в 

сироватці, вона добре «чистить» кров, що запобігає утворенню так званих 

«бляшок», які закупорюють судини [3]. 
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Рекомендується сироватка при запальних захворюваннях дихальних 

шляхів (бронхіт, гайморит, пневмонія), оскільки вона має властивість 

нейтралізувати хвороботворні бактерії та запальний процес. 

Сироватка лікує депресію і стреси, тому що в сироватці є компоненти, які 

сприяють підвищенню гормонів радості – ендорфінів. Що стосується 

негативних емоцій, то вживаючи її, вони заглушуються. 

У косметології молочну сироватку використовують з метою відбілювання. 

Адже вона чудово очищає шкіру, допомагає лікувати вугри, пігментацію і 

навіть усуває плями від прищів. При сонячному опікові сироватка допоможе 

прибрати почервоніння і в майбутньому пухирі. Для цього слід додати кілька 

літрів сироватки у ванну та полежати у ній, а також сироваткою можна 

періодично змащувати почервонілу шкіру. 

Допоможе сироватка і для волосся, яке сильно січеться, випадає та 

втратило свій природний блиск. Для цього після миття волосся необхідно 

обполоснути теплою сироваткою і висушити природним чином. Таку 

процедуру досить робити кілька разів на тиждень.  

І, звичайно ж, не обходиться без молочної сироватки в кулінарії, оскільки 

вона призначена в першу чергу саме для цього. З неї роблять смачні оладки, 

використовують для випічки, супів, коктейлів, тощо [6]. 

У процесі порівняння різних напоїв з точки зору їх впливу на процеси 

відновлення і подальшу працездатність, визначено меншу болючість мʼязів 

після вживання напою з сироватки, який містив 8% вуглеводів і 2% білку [5]. 

Через це,  у процесі розробки нового продукту вміст концентрату сироваткових 

білків та цукру був незмінним і становив 2%, та 6 і 8% цукру відповідно для 

першого і другого напоїв. Кількість цукру змінювали в залежності від вмісту 

цукру у соках,  що використовувались у різних зразках.   

Для обґрунтування співвідношення натуральних соків у складі 

сироваткових напоїв було виготовлено 3 зразки кожного напою з таким 

співвідношенням соків моркви та апельсину: 1:3, 3:1, 1:1 − для першого напою; 

чорної смородини та вишні: 1:1, 1:2, 1:3 − для другого напою. Для всіх напоїв 

вміст лимонного соку був постійним і становив для першого і другого напоїв 

5,5% та 5% відповідно. Результати органолептичної оцінки наведено в               

таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Результат органолептичної оцінки зразків напоїв 

№ зразка Запах Смак Колір Загальний бал 

1 4,4 4,1 3,4 4,0 

2 4,2 4,0 3,9 4,0 

3 4,5 4,5 4,1 4,4 

4 4,4 4,3 3,8 4,2 

5 4,6 4,3 3,6 4,2 

6 4,7 4,6 4 4,4 

 

 За результатами органолептичної оцінки, зразок № 3 та № 6 є найбільш 

перспективними. Тому обране співвідношення соків моркви та апельсину 1:1 

для першого напою (напій І), чорної смородини та вишні – 1:3 – для другого 

напою (напій ІІ).  Як стабілізатор було обрано агар через високі стабілізуючі 

властивості та відсутність впливу на смакові властивості напоїв. Для 

визначення оптимального вмісту агару було досліджено 5 зразків кожного 

напою з масовою часткою агару: 0,06; 0,12; 0,25; 0,5; 0,75 г / 100 г продукту. 

Через 20 годин після отримання напою було проведено дослідження на 

наявність осаду. В результаті досліджень встановлено, що оптимальна кількість 

агару для першого і другого напоїв становить (г/100 г продукту): 0,32 та 0,12 

відповідно. 

Висновки. На основі теоретичних та експериментальних досліджень 

розроблено науково обґрунтовану рецептуру сироваткових напоїв спортивного 

призначення з підвищеним вмістом білку шляхом додавання натуральних соків, 

збагачених біфідобактеріями, концентрату сироваткових білків, цукру та агару. 

Визначені основні показники якості отриманого продукту.  
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО МОЛОКА З НЕЗБИРАНОЇ 

СИРОВИНИ 

У цій статті наведено характеристику сучасної продукції та виготовлення 

сухого молока, його технологію виробництва, а також особливості сировини з 

якої виробляють сухе молоко. З найважливіших серед переробних галузей, на 

озброєнні якої знаходяться тисячі одиниць сучасного технологічного 

обладнання, сотні потокових ліній, безліч засобів механізації і автоматизації 

технологічних процесів.  

Ключові слова: сухе молоко, жири, білки, молоко, молочні продукти, 

мікроорганізми. 

Постановка проблеми. Молочні продукти відіграють важливу роль у 

нашому житті, бо є особливо корисними.  
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Сухе молоко  виготовляється з натурального коров'ячого молока, тому 

володіє практично всіма корисними якостями звичайного молока. У великих 

кількостях в сухому молоці містяться кальцій, калій, фосфор, магній. 

Присутність цих елементів в організмі людини необхідно в достатній кількості 

для функціонування всіх органів. Крім цього користь сухого молока для 

організму людини полягає в тому, що в ньому присутні такі вітаміни як С, B, K, 

А. Вітамін С корисний для організму тим, що підсилює імунітет, який захищає 

організм від різних інфекцій. Вітаміни групи B надають комплексний 

позитивний вплив на організм людини, який полягає в правильній роботі 

нервової системи і головного мозку, поліпшення процесів пам'яті, хороший 

обмін речовин, психічну рівновагу. Вітамін K забезпечує нормальне згортання 

крові, а вітамін А дуже корисний для очей. 

Шкода сухого молока для організму людини практично відсутня. Сухе 

молоко може бути шкідливо в тому випадку, якщо воно було виготовлено з 

неякісного коров'ячого молока з шкідливими домішками. Якщо ж для 

виготовлення сухого молока використовувалося якісне коров'яче молоко, то і 

сухе молоко вийде гарної якості [1]. 

Шкідливим може бути і сухе молоко від недобросовісних виробників, які 

при його виготовленні додають шкідливі компоненти. Тому важливо при 

покупці сухого молока читати його склад на упаковці.  Крім цього, сухе 

молоко може заподіяти шкоду людям з непереносимістю лактози, як і живе 

коров'яче молоко. Якщо організм людини не переносить молочні продукти, то і 

сухе молоко може призвести до розладу травлення, саме тому дослідження 

даного питання є актуальним. 

Метою дослідження технології виробництва сухого молока є опанування 

теоретичних знань і технології виробництва, практичних навичок щодо 

вивчення, розширення та поглиблення систем знань проектування, 

реконструкції, розширення і технічного переобладнання, потоково-

технологічних ліній, цехів і підприємства і переробних виробництв для молока 

и сухого молока для найкращого використання.  
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Для досягнення даної мети було поставлено наступні цілі:  

- Дослідити технологію виготовлення сухого молока. 

- Вивчити сучасні методи обробки молока і способи його переробки. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням даного 

питання займались такі вчені,  як: Г.Є. Поліщук [1], Т.А. Скорченко [2], О.В. 

Грек [3], О.М. Скарбовійчук [4], О.В. Кочубей-Литвиненко [4],  Г.В. Твердохліб 

[7], Л.В. Голубєва [8], В.В. Кузнєцов [9]. 

Виклад основного матеріалу. Найбільший обсяг у загальному виробництві 

сухих молочних продуктів припадає на сухе незбиране молоко розпилювальної 

сушки і його різновиди. Для подальшого росту випуску молочних продуктів 

необхідно збільшувати виробництво молока, покращувати його якість і більш 

повно використовувати молочну сировину за рахунок комплексної його 

переробки і розширення асортименту: молочних-продуктів. Для виконання 

завдань, що стоять перед молочною промисловістю, необхідно знати сучасні 

методи обробки молока і його переробки на різні продукти. 

Сухе молоко – порошкоподібний харчовий продукт, який одержують 

шляхом сушіння попередньо згущеного молока. Сушіння здійснюють на 

розпилювальних сушильних установках. Попередньо молоко пастеризують і 

згущують в вакуум випарних апаратах. На розпилювальних установках молоко 

сушать в атмосфері гарячого  повітря (150–180°С). 

Сухе незбиране молоко має властивий свіжому пастеризованому молоку, 

смак і запах. За консистенцією - це дрібний сухий порошок або порошок, що 

складається з частинок сухого молока, білого кольору, з легким кремовим 

відтінком [2]. 

Молоко містить всі необхідні речовини – білки, жири, вуглеводи, 

мінеральні речовини, вітаміни, біологічно активні речовини, які досить добре 

збалансовані між собою. 

Найціннішими компонентами молока є білки. Основна частина білка 

корв’ячого молока представлена казеїном (80%). Вони мають високу харчову 

цінність, так як містять всі незамінні амінокислоти (триптофан, фенілаланін, 
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лейцин, ізолейцин, метионін, лізин, валін, треонін, гістидин), без яких організм 

дитини не може повноцінно розвиватися. Особливо багаті незамінними 

амінокислотами  альбуміни  і глобуліни. Казеїн - основний білок молока, що 

відноситься до групи фосфопротеїдів. 

Відомі три основні казеїну: альфа (α), бета (β) і гама (γ ). Вони 

відрізняються один від одного вмістом фосфору, кальцію. Альбуміни і 

глобуліни мають високу харчову цінність, вони розчинні у воді, не містять 

фосфору і кальцію. В теперішній час отримані різні білкові концентрати, що 

містять 50% розчинних білків. Їх використовують для збагачення харчових 

продуктів, особливо продуктів дитячого харчування. Також, цінними 

компонентами молока являються ліпіди, що представлені тут [4]. 

При правильному дотриманні умов зберігання, термін придатності 

цільного сухого молока не перевищує 8 місяців, а знежиреного сухого молока - 

не більше 3 років. 

Сухе молоко слід зберігати при температурі від 0 до 10°C 

при вологості не вище - 85%. 

Мішки з сухим незбираним молоком зберігають при температурі 1-10°С та 

відносній вологості повітря не більше 85% протягом 8 місяців на чистих 

дерев'яни піддонах. Транспортування відбувається всіма видами закритого 

транспорту.  Сухе незбиране молоко маркують згідно з вимогами ГОСТ 

23651-79. Маркування транспортної тари проводять за ГОСТ 14192 з 

нанесенням попереджувального маніпуляційного знаку «Боїться вологи». 

Технологічний процес вироблення сухого знежиреного молока складається з 

наступних технологічних операцій: приймання і підготовка сировини, 

нормалізація, сепарування, пастеризація, згущення, гомогенізація, сушка, 

охолодження сухого продукту, пакування та зберігання. Приймання і вхідний 

контроль молока-сировини. При прийманні молока на підприємствах 

визначають кількість за масою і якість за органолептичними, фізико-хімічними 

показниками відповідно до вимог ГОСТ 3662: 2018 «Молоко-сировина 

коров'яче. Технічні умови» [8]. 
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При прийманні молока визначають у кожній партії органолептичні 

показники, температуру, щільність, масову частку жиру, кислотність і 

ефективність теплової обробки, а масову частку білка, кількість бактерій і 

сичужний-бродильно пробу - не рідше 1 разу в декаду. 

Сушіння є специфічною операцією, суть якої полягає у видаленні вільної 

вологи із продукту. Наявність вільної вологи в продукті неприпустима із таких 

причин:  

1. вільна волога сприяє відновленню життєдіяльності небажаних 

мікроорганізмів;  

2. за наявності вільної вологи відбувається розчинення солей, 

концентровані розчини яких спричиняють денатурацію білків, що знижує 

розчинність сухих продуктів; 

3. у вільній волозі розчиняється лактоза, яка частково кристалізується, а 

сухий продукт при цьому "спікається"; 

4. за наявності вільної вологи відбувається розчинення молочної кислоти, 

концентровані розчини якої викликають денатурацію білків та руйнування 

оболонок жирових кульок, як наслідок утворюється вільний молочний жир, що 

посилює окислювальне псування жирів у продукті.  

У молочній промисловості використовують декілька способів сушіння. 

Способи сушіння у молочній промисловості Незалежно від способу, під час 

сушіння слід забезпечити: отримання заданої кінцевої вологості продукту, 

вільної сипучості, мінімальний вміст вільного поверхневого жиру, необхідну 

повноту і швидкість розчинення продуктів з найменшими втратами. 

Продукт повертають в основний потік, транспортуючи його до секції 

упакування. Очищене повітря видаляють з установки за допомогою 

вентилятора. Рекомендовані режими одностадійного сушіння: температура 

повітря, що поступає 160…180 °С, відпрацьованого – 65…95 ° С в прямоточних 

сушильних установках і відповідно зі змішаним рухом повітря і продукту 

140…170°С і 60…80°С. У прямоточних сушильних установках унеможливлено 

перегрівання, пересихання і пригорання частинок, обмежена можливість 

самозаймання продукту в камері.  
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Одностадійний спосіб сушіння відрізняється простотою і 

малоопераційністю, але готові продукти характеризуються не високими 

показниками швидкості розчинення і змочуваності, малою об'ємною масою, 

великими витратами енергоресурсів, ускладненою інтенсифікацією процесу 

сушіння. Найбільш досконалим, ефективним і перспективним є двохстадійне , 

яке полягає у отриманні сухого продукту з підвищеною, відносно встановленої 

норми, масовою часткою вологи (6…9%), що забезпечує його термопластичні 

властивості та сприяє агломерації частинок. Двостадійне сушіння поєднує в 

собі розпилювальне сушіння на першій стадії і досушування сухого порошку на 

другій стадії в киплячому шарі у вібраційно-конвективних сушильних 

установках (інстантайзерах або віброфлюідайзерах) [9].  

Сухі молочні продукти охолоджують в процесі пневмотранспортування 

або на перфорованих вібропластинах. Охолодження продукту сприяє 

зменшенню вмісту вільного жиру. У разі зберігання неохолодженого молока 

під дією високих температур, які перевищують точку плавлення молочного 

жиру, частина оболонок жирових кульок руйнуються, що підвищує вміст 

вільного жиру (у сухому молоці в два рази, а у вершках утричі).  

Сухе молоко дозволено накопичувати перед фасуванням та зберігати у 

бункерах. Для транспортування сухих молочних продуктів застосовують 

пневмо- і аерозольні системи. З метою запобігання окислювальним процесам 

сухе молоко рекомендовано фасувати в атмосфері інертного газу (азоту чи 

суміші азоту і вуглекислого газу). Цілковите витіснення повітря забезпечують 

при дворазовим азотуванням – у бункері проміжного зберігання і при 

фасуванні. 

Висновки.  В процесі проведених досліджень та аналізу літературних 

даних описано технологію виготовлення сухого молока та наведено сучасні 

методи обробки молока і способи його переробки. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Індустрія туризму є особливою сферою 

підприємницької діяльності, яка відрізняється інтегрованим характером 

функціонування різних підприємств. Специфічний характер маркетингу в 

туризмі визначається особливостями і відмітними характеристиками 

туристичного продукту (в порівнянні з іншими споживчими товарами і 

послугами), а також особливістю споживачів і виробників туристичних товарів 

і послуг.  

У зв'язку з необхідністю розвитку туризму, а також з посиленням 

конкурентної боротьби на туристичному ринку, в даний час посилюється роль 

комплексу маркетингових комунікацій у маркетинговій діяльності туристичних 

підприємств та системі просування туристичних послуг.  

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є обґрунтування ролі 

маркетингових комунікацій в сфері туризму, а також систематизування їх 

структури, форми та методу використання основних комунікаційних 

інструментів.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми сутності та 

характерних особливостей маркетингових комунікацій знайшли відображення в 

роботах О. І. Зоріна, В. Ю. Фадєєнко, Р. Р. Толстякова, Є. М. Кузнецової,               

О. А. Прокудіна, Н. Л. Малахова, Н. Є. Федорової та ін. 

Питанням створення і розвитку концепції впровадження маркетингових 

комунікацій в діяльність туристичних підприємств присвячені праці таких 

зарубіжних та вітчизняних науковців, як М. В. Макарова, Л. В. Сакун, 

В. М. Разуванова та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Комунікації в туристичному 

бізнесі – це будь-які форми повідомлень, які використовуються туристичною 

компанією для поширення відомостей про туристичні послуги і переконання 

цільових споживачів купувати їх [1]. 

Маркетингові комунікації відрізняються від комунікацій в загальному 

сенсі своєю цілеспрямованістю. Процес обміну інформацією обумовлений 

єдиною глобальною метою просування організації та її товарів та послуг. В 

основі просування лежить процес комунікативних зв'язків компанії з 

ринком [2]. 
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Основним економічним змістом маркетингових комунікацій є позбавлення 

від ринкових протиріч, зокрема, протиріччя попиту і пропозиції. Ринкові умови 

не дозволяють встановити довгостроковий рівноважний стан між попитом і 

пропозицією на ринку товарів і послуг.  

Крім того, існує протиріччя, викликане науково-технічним прогресом, 

тобто необхідність зниження рівня безробіття практично до забезпечення 

повної зайнятості, з одного боку, і вдосконалення засобів виробництва з 

іншого. Саме маркетингові комунікації можуть сприяти зниженню 

неузгодженості між цими категоріями. 

Прийнято вважати, що першим озвучив поняття «маркетингові 

комунікації» Ж-Ж Ламбен, визначивши їх як сукупність сигналів, які транслює 

організація в зовнішнє середовище (клієнтам, збутовим організаціям, 

постачальникам), а також і власному персоналу [3]. 

Згодом наукові погляди на дану дефініцію зазнавали деяких змін. Аналіз 

доступної маркетингової літератури показує, що розвиток маркетингових 

комунікацій здійснюється в кілька періодів. Результати дослідження 

еволюційних змін маркетингових комунікацій у вигляді систематизованих і 

узагальнених етапів представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Етапи трансформації маркетингових комунікацій 

Період Найменування 
етапу Характеристика 

1940-1960 
Етап 

зародження 

В період II світової війни формується логістична і 
ідеологічна складова маркетингових комунікацій, яка 
пояснюється необхідністю забезпечення зарубіжних 
військових операцій армії США ідеологічної 
підтримкою.

1960-1990 
Етап 

зростання і 
розвитку 

З масових комунікацій відбувається видове відділення 
маркетингових комунікацій, так як спостерігається 
посилення ролі ЗМІ в спонуканні населення до покупок. 
Виникає термін «маркетингові комунікації», але на 
даному етапі підприємства, найчастіше, користуються 
одним інструментом - рекламою, яка не має орієнтації 
на свою цільову аудиторію.

1990 - по 
теперішній час 

Етап 
інтеграції 

Перевантаженість покупця інформаційним рекламним 
«шумом», що знижує ефективність маркетингових 
комунікацій, є причиною формування концепції 
інтегрованих маркетингових комунікацій, основою яких 
є ідея збалансованості, узгодженості та 
взаємодоповнюваності різних форм і методів 
комунікацій з учасниками ринку з метою отримання 
синергетичного ефекту.



129 
 

Дослідження динаміки розвитку маркетингових комунікацій дозволяє 

зробити висновок про істотні зміни у поглядах вченого співтовариства на 

розуміння дефініції «маркетингові комунікації», їх форм, інструментів 

управління, алгоритму дії. Ці трансформації є наслідком зміни смаків, традицій, 

фінансових можливостей покупців і виробничих, інтелектуальних, 

інформаційних потенціалів підприємств. 

Особливо стрімко ці зміни здійснюються в останнє десятиліття в зв'язку з 

загальної «інтернетизацією» і проникненням в усі верстви економіки і соціуму 

інформаційних технологій. 

Структура комплексу комунікації складна і схильна до змін під впливом 

цілої низки факторів. У структурі маркетингових комунікацій виділяють ATL 

та BTL заходи.  Раніше компанії активно використовували ATL (above the line) - 

інструменти, на їх зміну прийшли BTL (below the line). Зміна викликана втомою 

споживача від медійної реклами, або ATL-реклами (ролики на ТV і в online 

просторі, банери, рекламні пости в пресі, радіо оголошення). На рис. 1 

представлені типи маркетингових комунікацій ATL і BTL [4]. 

ATL-комункації
Телебачення 
Радіо 
Преса 
Зовнішня реклама 
Транспортна реклама 
Реклама в інтернеті 
Реклама в кінотеатрах 

BTL-комунікації 
Sales promotion 
Public relation 
Direct marketing 
Особистий продаж 
Виставки 
Спонсорство 

 

Рисунок 1 – Маркетингові комунікації [4] 

 

Природа маркетингових інструментів диверсифікована, динамічна, 

відкрита для інновацій та змін. Проте повністю відмовлятися від традиційних 

форм ведення маркетингової політики не доцільно: класична формула «4Р» 

залишається фундаментом, на підставі якого будується новий спектр 

маркетингових послуг. Інноваційні методи комунікаційної політики сприяють 

виведенню будь-якої підприємницької структури на новий вищий рівень й 

допомагають зазирнути у майбутнє.  
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Саме служби маркетингу повинні постійно тримати руку на пульсі подій та 

змін, щоб вчасно повернути ситуацію на свою користь. А. С. Чикалова [5] 

виділяє класичні та нові методи використання маркетингових комунікаційних 

інструментів ( рис. 2). 

Як відповідь на існування такого розмаїття формується система 

інтегрованих маркетингових комунікацій, що передбачає узгодженість впливу 

комунікаційних інструментів. Відбувається поступовий перехід від простого 

поєднання елементів до застосування інформаційних технологій та інтеграції 

традиційних і нових інструментів комунікації. Найважливіша мета такого 

переходу - ефективне донесення повідомлення та отримання відгуку від 

найдрібнішої з цільових груп - індивідуального споживача. 

 

Класичні інструменти маркетингу 
 (за формулою «4Р») 

 

Новітні методи маркетингової 
комунікаційної політики 

 Продукт (product) – дизайн, 
позиціонування, сервісне 
обслуговування, асортимент, 
тощо. 

 Ціна (price) – від виробника, 
оптова, вроздріб, система 
знижок, кредитна система, тощо 

 Місце (place) – зручність, 
транспортування, канали збуту, 
складські приміщення, тощо 

 Просування (promotion) – 
реклама, особисті продажі, 
стимулювання збуту, зв’язки з 
громадськістю (PR), прямий 
маркетинг, пропаганда. 

 

 Інтернет-маркетинг 
 Івент-маркетинг 
 Холістичний (цілісний, інтегрований) 

маркетинг 
 Сторітеллінг (розповідання історій) – 

інструмент, який надихає, мотивує, 
продає 

 Трайвертайзинг (try – спробувати 
самому, перш ніж купити) 

 Сенситивний маркетинг (впливає на 
всі п’ять органів почуттів) 

 Ідентифікаційний маркетинг 
(заснований на особистостях бренду) 

 Вхідний або залучаючий (inbound) 
маркетинг – розсилка корисного й 
цікавого для цільової аудиторії 
контенту за допомогою блогу або e-
mail. 

 
Рисунок 2 – Традиційні та новітні інструменти маркетингових 

 комунікацій [5] 
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Індивідуальний споживач - найважливіший об'єкт впливу для організацій, 

які надають послуги, що пояснюється особливостями останніх і часто їх 

персоніфікованим характером. Що стосується послуг - доводиться необхідність 

розширення традиційних методів маркетингових комунікацій. Для ефективної 

комунікації організаціям, що надають послуги, важливо використовувати три 

додаткових стратегії: документального підтвердження, фізичного 

представлення і показу зустрічі з послугою / постачальником. 

Розвиток теорії, накопичена практика використання маркетингових 

комунікацій формують передумови для вибору найкращих їх варіантів для 

конкретної організації і умов її діяльності. Особливості вибору визначаються, 

перш за все, характеристиками ринкової пропозиції, відмінними рисами 

цільових аудиторій і масштабом обізнаності про них, діями конкурентів і 

бюджетними обмеженнями. 

Середовище, в якому функціонує туристичне підприємство, пронизане 

складною системою комунікацій. Підприємство контактує з клієнтурою, 

банками, страховими компаніями, виробниками туристичних послуг і різними 

контактними аудиторіями.  

Оскільки ці зв'язки носять різноспрямований і перехресний характер, 

завдання туристичного підприємства полягає у формуванні та підтримці 

позитивного образу пропонованих продуктів. Питання про вибір 

комунікаційної платформи - головної компоненти в комплексі маркетингу в 

туристичній сфері, є важливим і розглядається як умова життєздатності 

підприємств в туризмі. 

З урахуванням виділених особливостей індустрії туризму можна 

відзначити, що на управління маркетинговими комунікаціями в даній сфері 

впливають такі чинники: 

1) особливості послуги - важливо, на яких споживачів орієнтований 

пропонований туристичний продукт, на який період, призначення послуги; 

2) специфіка ринку - локальний, регіональний ринок, орієнтація на 

індивідуального або на масового споживача; 
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3) цілі, які переслідує компанія рекламодавця - інформування споживача, 

стимулювання продажу туристичних послуг, рівень конкурентоспроможності, 

обрана стратегія для компанії (зростання, обмежене зростання, скорочення і 

т.д.), підвищення лояльності споживачів та ін.; 

4) стадія життєвого циклу туристичного продукту, на якій знаходиться 

послуга / компанія - інформацію про нову туристичну послугу потрібно 

донести до споживача; про послугу, яка вже існує на ринку, потрібно нагадати 

споживачеві; 

5) фінансові ресурси, якими володіє компанія-рекламодавець. Величина 

рекламного бюджету залежить від обсягу, розміру і потенціалу ринку; ступеня 

лояльності цільових споживачів; етапу життєвого циклу туристичного 

продукту; ступеня диференціації туристичного продукту (комплексні тури для 

масового ринку, окремі тури для вузьких сегментів, додаткові послуги); рівня 

конкуренції. Загальний рекламний бюджет компанії розподіляється по різних 

напрямках, збутових територіях і ринках, видах турів і періодах продажу. 

При побудові системи комунікацій важливо знати, на якій стадії прийняття 

туристичного продукту знаходиться споживач, та інформацією з яких джерел 

він переважно користується. 

Способи отримання інформації, час знаходження на кожній стадії сильно 

різниться у різних споживачів і залежить як від загальних характеристик 

цільового сегменту, так і від індивідуальних особливостей. Тому вивчення 

споживчої поведінки, аналіз досліджень ринку, проведення опитувань 

споживачів багато в чому допомагають скоригувати комплекс комунікацій і 

спланувати ефективний маркетинговий вплив на цільовий сегмент ринку. 

Після визначення цілей в залежності від виділеного бюджету складається 

план вибору форм поширення реклами в індустрії туризму, способи поширення 

реклами з максимальною віддачею. 

Багато сучасних дослідників відзначають істотні зміни в тенденціях 

використання засобів реклами в туризмі. Відзначається значне її зміщення в 

область інтернет-технологій[6]. Важливість маркетингових комунікацій 

породжує необхідність використання відповідних інновацій в діяльності 

туристичних підприємств.  
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Такі інновації можуть стосуватися: розробки веб-сайтів як каналів передачі 

інформації, баз даних, пошукових програм, механізмів комунікації через 

Інтернет і телефонний зв'язок. У плані комунікації в туризмі інновації 

стосуються підвищення активності туристів, поширення нових практик і 

розвитку туристичної інфраструктури, до якої також відносяться інформаційні 

засоби. 

Висновки. Середовище, в якому функціонує туристичне підприємство, 

пронизане складною системою комунікацій. Таким чином, на сучасному 

туристичному ринку недостатньо просто створити хороший товар або послугу, 

встановити ціну і забезпечити доступність.  

Для досягнення запланованого ефекту послуги індустрії туризму потрібно 

просувати за допомогою різних способів, механізмів і технологій комунікацій. 

Це дозволяє не тільки досягати мети збільшення збуту, створення сприятливого 

образу товару, компанії або послуги, а й вирішувати широке коло політичних і 

соціально-економічних завдань. 
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Юлія Подгорчук 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ  

У статті проаналізовано підходи до трактування термінів культури та 

якості обслуговування у готельно-ресторанній справі. Розкрито проблеми 

формування організаційної та корпоративної культури в індустрії 

гостинності. У контексті формування культури та якості обслуговування 

розглянуто такі системи менеджменту, як загальне управління якістю та 

корпоративна соціальна відповідальність. Запропоновано схему поєднання двох 

систем менеджменту для формування культури та якості обслуговування у 

готельно-ресторанних підприємствах.  

Ключові слова: готельно-ресторанне підприємство, культура обслуговування, 

якість обслуговування, загальне управління якістю, корпоративна соціальна 

відповідальність, менджмент. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Питання підвищення культури та якості 

обслуговування постає зараз не тільки перед великими брендовими закладами, 

але й перед малими готельно-ресторанними підприємствами. Адже наявність 

високої культури та якості обслуговування відповідає соціальним та 

законодавчим запитам держави, сприятиме створенню позитивного іміджу та 

підвищенню конкурентоспроможності закладів сфери гостинності. 

Окремі питання щодо формування культури та якості обслуговування у 

готельно-ресторанних підприємствах досліджували вітчизняні та зарубіжні 
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вчені. У працях таких вчених, як: М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало, О.М. Головко, 

Н.С. Кампов, С.С. Махлинець, Г.В. Симочко окреслено питання організації 

обслуговування у готельному підприємстві, висвітлено основні поняття 

культури та якості обслуговування. Однак недостатньо досліджено питання 

формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних 

підприємствах. Існує необхідність пошуків шляхів покращення менеджерських 

підходів до вдосконалення культури та якості надання послуг у сучасних 

умовах. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є аналіз особливостей 

формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних 

підприємствах, пропозиція моделі їх вдосконалення.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Сучасні аспекти 

управління якістю у готельно-ресторанних комплексах досліджували                

І.Б. Андренко, Л.І. Гірняк, О.Ю. Давидова, О.М. Кравець, Р.С. Ладиженська, 

І.М. Писаревський, К.А. Бенавідес-Веласко, К. Кінтана-Гарчаб, М. Мархант-

Лараб. Проблеми культури у готельно-ресторанному господарстві розглядали 

І.Г. Верезомська, Л.В. Польова, П.Р. Пуцентейло, Й. Сео, К. та інші науковці.  

Виклад основного матеріалу. Існують різні підходи до визначення поняття 

«культура обслуговування», зокрема:  

1) культура обслуговування – це комплексне поняття про рівень фізичного 

та психологічного комфорту [4, с. 261];  

2) культура обслуговування – це система цінностей і переконань, 

підтримуваних підприємством готельного господарства, що реалізує ідею про 

те, що його головною метою є надання споживачу якісних послуг на основі 

визначених правил, процедур, системи заохочень і дій [1];  

3) культура обслуговування – це організаційна культура, спрямована на 

обслуговування клієнтів на основі вироблення визначених правил, процедур, 

практичних навичок та умінь; вона диктується політикою підприємства, 

підтримується системою заохочень персоналу обслуговування та низкою інших 

заходів [6, с. 229].  



136 
 

Отже, у визначеннях терміна «культура обслуговування» простежується 

те, що під час її формування у готельно-ресторанному комплексі дії персоналу 

повинні бути спрямовані на забезпечення комфорту відвідувачів, отримання 

ними якісних послуг проживання, харчування, анімації тощо.  

До комплексного поняття «культура обслуговування» входять такі 

складові:  

– безпека клієнтів та екологічність під час обслуговування; – естетика 

екстер’єру та інтер’єру, створення комфортних умов обслуговування;  

– наявність необхідної кількості столового посуду, приладдя і столової 

білизни;  

– знання психологічних аспектів особистості та процесу обслуговування;  

– знання та дотримання співробітниками етичних норм обслуговування;  

– знання та дотримання правил, порядку і черговості обслуговування 

гостей;  

– знання спеціальних правил щодо пропозиції різних страв і напоїв, а 

також технічних навичок і прийомів їхньої подачі;  

– знання правил сервірування столу [6, с. 230].  

Культура обслуговування спрямована на організацію якісного сервісу, 

послуг, а також задоволення гостя. Тому як один з аспектів культури 

обслуговування варто розглядати організаційну культуру. У літературі поряд з 

терміном «організаційна культура» часто зустрічається поняття «корпоративна 

культура». Причому одні автори їх ототожнюють, а інші розділяють. Однак, 

з’ясовуючи сутність цих понять у контексті готельно-ресторанної справи,                

О.П. Крупський дійшов висновку, що ці поняття слід розмежовувати [5]. Ми 

будемо дотримуватися саме такого підходу, зокрема організаційну культуру 

розглядаємо як: 

 – більш масштабну, розширену порівняно з корпоративною культурою;  

– глибоко пронизану систему загальних цінностей підприємства у 

свідомості співробітників.  
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З огляду на наведені аргументи традиційна організаційна культура має 

значну інерційність, непросто піддається змінам, причому може стати 

перешкодою проведення змін всередині підприємства. Співробітники, які 

виявляють максимально виражену лояльність до керівників, виступатимуть в 

ролі гальма, який з найкращими намірами уповільнює інноваційний розвиток 

підприємства.  

Підхід до формування організаційної культури сучасного підприємства, 

орієнтованого на інновації, полягає в необхідності створення та вдосконалення 

студіюючої організаційної культури, яка би сприяла культурним явищам 

безперервного навчання на підприємстві та була б стабілізуючою функцією 

щодо набутих знань, вмінь та навичок.  

В основі студіюючої культури мають лежати стійкі цінності, уявлення, 

ментальні моделі, що орієнтують підприємство на інтелектуальний розвиток 

його діяльності та визначають оптимальне співвідношення між створенням і 

запозиченням, накопиченням і поширенням знань у середовищі організації. При 

цьому обов’язковими умовами ефективних управлінських і трудових процесів 

виступають інтеграція працівників у життя організації, мобілізація творчості, 

самодіяльності, неекономічні мотиви та стимули [5]. Ці аргументи правильні 

також під час формування культури у сучасних готельно-ресторанних 

підприємствах.  

Належним чином сформульована та побудована організаційна культура 

готельно-ресторанного підприємства є потужним стратегічним інструментом, 

що дає змогу координувати всі структурні підрозділи та членів окремих команд 

для досягнення відповідних цілей, а також забезпечити раціональну та 

безконфліктну структуру, щоби створити оптимальні, комфортні умови праці, 

виявити перспективних співробітників, мотивувати та надати можливості для 

кар’єрного росту, ефективного розподілу функцій та відповідальності, тобто 

побудувати систему внутрішньо-організаційних відносин, які гармонійно 

об’єднують людей для досягнення цілей готельно-ресторанного підприємства 

[2]. 
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Отже, організаційна культура має загальний характер, широкий спектр 

поглядів, переконань, мотивів у свідомості співробітників готельно-

ресторанного комплексу. Для формування культури обслуговування також 

важливий рівень корпоративної культури у підприємстві.  

Для корпоративної культури характерна сукупність норм поведінки та 

цінностей, що є спільними для всіх співробітників підприємства. Зауважимо, 

що у корпоративній культурі виокремлюють такі джерела її формування:  

1) система особистих цінностей та своєрідних підходів до їх реалізації;  

2) методи, форми та структура організації діяльності, що об’єктивно 

втілюють певні цінності, зокрема особисті цінності менеджерів підприємства;  

3) уявлення щодо оптимальної та допустимої моделі поведінки 

співробітників колективу, що відображають систему спонтанно сформованих 

внутрішньо-організаційних цінностей [3].  

Культура обслуговування у готельно-ресторанному підприємстві 

спрямована на забезпечення комфортного надання якісних послуг. Тому поряд 

із поняттям «культура обслуговування» часто стоїть питання якості послуг та 

якості обслуговування. 

Якщо розглядати готельно-ресторанні послуги в полікультурному 

середовищі, де обслуговуються люди різних країн, націй, світоглядів, то 

важливо зосередити увагу на атрибутах, які мають найбільше значення для 

кожної культури, адже це дає змогу готелям забезпечувати зручність для гостей 

в отриманні послуг. Це допомагає готелям максимально підвищити рівень 

задоволеності та лояльності клієнтів.  

Готельно-ресторанні комплекси повинні використовувати атрибути, 

визначені для кожної культури, і розробляти рекомендаційні матеріали, 

навчальні посібники для працівників готелю, щоб працівники більше знали про 

культурні відмінності. Працівники готелю також можуть надавати відповідні 

послуги для кожного гостя, що їх відвідує [7].  

Багато уваги слід приділяти кращому розумінню того, що впливає на 

процес оцінювання задоволеності клієнтів щодо культури та якості 
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обслуговування. Очевидно, що культурний стиль і рівень гостя значно впливає 

на те, що він очікує і як сприймає обслуговування. У готельній індустрії 

важливо бути впевненим у тому, чого хоче і потребує гість. Саме тому 

конкурентна перевага готелів – постійне вдосконалення культури та якості 

обслуговування клієнтів з урахуванням їх очікування та задоволеності. 

На якість обслуговування у готелях впливають такі чинники: 

- матеріально-технічна база - зручне планування і якісне оформлення 

приміщень, умеблювання, якість білизни, сучасні телекомунікації; 

- технологія обслуговування; 

- високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу; 

- управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і 

впровадження стандартів якісного обслуговування, навчання персоналу, 

контроль, коригування, вдосконалення обслуговування шляхом розробки 

ефективної організаційної структури управління. 

Головні вимоги якісного обслуговування щодо персоналу у готельних 

підприємствах: 

- ввічливість – персонал повинен бути люб'язним, привітним, уважним у 

стосунках з клієнтами; 

- компетентність – незалежно від посадових обов'язків персонал повинен 

володіти необхідними знаннями і навиками здобутими в процесі професійного 

навчання і стажування; 

- комунікабельність – швидка реакція персоналу і виконання у найкоротші 

терміни побажань клієнтів; 

- розуміння темпераменту клієнта – обслуговуючий персонал готелів 

повинен розуміти особливості психології кожного клієнта; 

- готельні підприємства та готельні послуги повинні бути безпечними для 

життя та здоров’я клієнта, комфортними, персонал повинен користуватись 

довірою клієнта; 

- доступність – готельні послуги повинні бути доступними в потрібний час 

і потрібному місці в необхідному обсязі. 
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Висновки. Таким чином, формування культури та якості обслуговування 

на підприємствах готельно-ресторанного господарства передбачає злагоджену 

діяльність персоналу, що спрямована на забезпечення комфорту гостей, їх 

задоволення від проживання, харчування, розваг та інших організованих 

заходів. Передумовами формування високої культури та якості обслуговування 

є належний рівень організаційної та корпоративної культури, а також відмінна 

якість продукції та послуг. 
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РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У даній статті визначена роль інтернет-технологій у діяльності підприємств 

ресторанного бізнесу, відображені критерії грамотного позиціонування сайту 

ресторану, визначено позитивні риси у користуванні соціальними мережами 

для підприємств ресторанного бізнесу, а також відображено найсучасніші 

види Інтернет-технологій в Україні. 

Ключові слова: Інтернет-технології, соціальні мережі, заклад ресторанного 

господарства, персональний сайт, ресторанний бізнес. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Потреби людства у харчуванні завжди були і будуть 

нагальними і життєво необхідними. В нашому, доволі розвиненому суспільстві, 

задовільнити людські потреби лише особистою працею, на основі домашнього 

господарства є неможливо. Таким чином, з’явилась сфера діяльності, яка 

основною своєю метою має організацію харчування людей за межами своєї 

домівки (за місцем роботи, навчання, відпочинку і т.д.)  

За загальним визначенням ресторанний бізнес – це економічна діяльність 

закладів харчування, які мають на меті створити усі необхідні умови для 

задоволення потреб клієнтів у комфортному і якісному прийманні їжі, при 

цьому отримавши прибуток [1]. 

Характерною рисою сучасного суспільства є активне застосування в 

економіці та перспективне домінування інформаційно-комунікаційних 

технологій. Завдяки цим технологіям, зокрема їх Інтернет-компонентам, значна 

кількість компаній, у тому числі в сфері ресторанного бізнесу набувають 

суттєвих конкурентних переваг і отримують можливість ефективного виходу на 

національні та глобальні ринки. 
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Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослдження є 

проведення аналізу сутності, основних форм застосування Інтернет-технологій 

у сучасному ресторанному бізнесі. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням та 

розвитком ресторанної сфери займались такі вчені, як Архіпов В.В., 

Калашников О.Ю., Карпенко В.Д., Мостова Н.О., Нечаюк Л.І., Новикова О.В., 

П’ятницька Г.Т., Сірий В.М. та інших. Проте особливості та переваги 

застосування Інтернет-технологій у діяльності цього сегменту залишаються 

практично недослідженими. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Технології охоплюють 

практично всі аспекти сучасного світу, але з появою мобільних пристроїв, які 

постійно розвиваються і хмарних обчислень панування технологій робить все 

більший вплив на наше життя. Всі ці досягнення науки і техніки мають вплив у 

всьому світі, і одним з місць, де ми бачимо все більше і більше технологій, є 

сфера громадського харчування [2]. 

Інформаційні технології проникли в сферу ресторанного бізнесу ще до 

масштабного поширення онлайн-бронювання, «розумних» столів і нових 

методів оплати. Безсумнівно, більшість з досягнень інформаційних технологій 

сприятиме підвищенню рівня обслуговування як для сфери діяльності, так і для 

відвідувачів. 

Винахід QR-коду – двомірного штрих-коду – відкрив нові необмежені 

можливості для on-line взаємодії компаній і споживачів. У маленькому 

яскравому квадратному лабіринті QR-коду можна запрограмувати всі відомі 

інновації готельно-ресторанного бізнесу, а також безліч нових можливостей. 

Абревіатура QR перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам 

матричний код здатний утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту, 

цифр, URL-адрес, календарів, схем, зображень. Швидкість розпізнавання               

QR-коду дуже висока, його можна розміщувати на будь-яких носіях, 

починаючи від касових чеків і меню і закінчуючи різними вивісками. 

Сканувати його можна мобільним телефоном або відеокамерою ноутбука [7]. 
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QR-код, розміщений на врученому клієнту рахунку, – це дивовижний 

рекламний хід. У яскравому квадратику можна закодувати історію готелю 

(ресторану), походження, вік, авторство унікальних деталей інтер'єру і картин. 

Відвідувачі із задоволенням вивчать меню закладу з докладною інформацією по 

кожній страві: склад і походження інгредієнтів, етапах і способах обробки, 

поживності й калорійності. Завдяки розміщеної в QR-коді інформації про час 

роботи закладу і контакти, обов'язково збільшиться кількість замовлень в офіси 

і додому. За допомогою QR-коду ресторан може сповіщати своїх клієнтів про 

акції, лотереї, розіграші, активізувати програми лояльності, влаштовувати 

голосування, інтерактивні опитування і швидко отримувати відгуки про 

ресторан від клієнтів. Відвідувач, відсканувавши QR-код ресторану і ввівши в 

календар свого телефону інформацію про цікаві події або призначені зустрічі, 

вже ніколи про них не забуде [8, с. 272]. 

Найпоширенішим прикладом ролі інформаційних технологій в сфері 

громадського харчування є використання соціальних мереж для визначення 

характеру попиту ринку громадського харчування. Саме сайти і портали послуг 

відіграють велику роль в оцінюванні закладів громадського харчування, адже з 

саме з огляду на відгуки, залишені іншими користувачами, найзручніше 

вибирати той чи інший заклад для відвідування. Особливо це важливо для 

закладів, які знаходяться в туристичних місцях, так як саме приїжджі люди 

вдаються до громадської думки, оскільки ще не знайомі з новим місцем. Тому 

як представництво у всесвітній павутині є як ніколи актуальним. За даними 

соціальних досліджень журналу Bloomberg саме правильно організований і 

добре структурований сайт здатний давати до 25-30% відвідувачів. Грамотне 

позиціонування сайту має відповідати таким критеріям: 

1. Забезпечення зручного та ефективного інтерфейсу користувача. 

2. Розробка дизайну, який повинен бути комфортним в плані зручності 

використання (usability). 

3. Забезпечення зручного перегляду меню ресторану. 
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4. Можливість користувача залишати відгуки про сайт або про окремі 

страви або побажання, щоб відповідно таким чином координувати роботу 

сайту. 

5. Забезпечення можливость реєстрації користувача на сайті для його 

зручності і додаткової безпеки. 

6. Забезпечення зручного та ефективного інтерфейсу службовців [3]. 

Не останню роль відіграє використання інформаційної системи 

громадського закладу, яка дозволила б зберігати інформацію не в паперовому 

вигляді, а в електронному варіанті на відведеному сервері [5].  

І найактуальнішім трендом 2020 року у ресторанному обслуговувані стало 

використання інтернет-технологій для прийому й оплати замовлення. 

Підприємства, які мали такі сервіси, були у більш вигідному становищі, ніж ті, 

яким довелося створювати їх у форс-мажорних умовах. Якщо раніше ними 

користувалася невелика кількість підприємств, то зараз майже усі заклади 

харчування мають онлайн-сервіси (інтернет-сторінки закладів у соціальних 

мережах, додатки для смартфонів, боти тощо). Серед таких інноваційних 

технологій в готельно-ресторанному господарстві особливим попитом 

користується: застосування інтерактивного (електронного) меню, екрану-

планшету на столах, сенсорного дисплею, застосування QR-коду, автоматизація 

та інформатизація процесів на підприємствах, використання web-і 

телекомунікаційних технологій тощо [4]. 

Також, через інформаційну систему за допомогою використання Інтернету 

працівник закладу може зв'язатися з постачальниками для замовлення відсутніх 

продуктів. Основна перевага інформаційної системи полягає в забезпеченні 

захисту даних від некоректних оновлень і несанкціонованого доступу до 

комерційної інформації. 

Цифрова революція в ресторанній індустрії починає стрімко розвиватися, і, 

щоб рухатися в ногу з наукою, закладам доводиться безпосередньо поєднувати 

технології і традиційний бізнес. Одним з таких прикладів є техно-кафе, ідея 

яких полягає в тому, щоб з'єднати ресторани з різними технологічними 

рішеннями.  
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ІТ-компанії в даний час прагнуть інтегрувати свої продукти, так що 

ресторани можуть управляти своїми даними спільно з використанням нових 

розважальних систем, які призначені для використання величезною кількістю 

користувачів [6]. 

Висновки. Технології постійно розвиваються, тому мета закладів 

громадського харчування не тільки в тому, щоб застосовувати технології, але 

постійно оновлювати їх. Клієнти звикли до того, що їх повинні дивувати, і, 

отже, вимагають інновацій. Наприклад, користувачі щороку чекають від Apple 

нову модель iPhone, яка зробить торішню версію застарілою, - і проводячи 

паралель з ресторанним бізнесом, - клієнти жадають, щоб ресторани приносили 

в обслуговування нововведення на регулярній основі.  

Таким чином, інтернет-технології є важливим чинником розвитку та 

підвищення результативності господарської діяльності підприємств 

ресторанного бізнесу.  
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СУЧАСНІ КУЛІНАРНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 

Дана стаття окреслює суть поняття кулінарного мистецтва, досліджує 

сучасні кулінарні тренди у світі, визначає стан розвитку українських 

ресторанів та перспективи використання сучасних кулінарних тенденції в 

даних ресторанах. 

Ключові слова: заклад ресторанного харчування, кулінарне мистецтво, 

кулінарні тенденції, інноваційні технології. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Інтеграційні процеси, що відбуваються у сфері 

торгівлі та ресторанного господарства, змінили ставлення населення до цієї 

діяльності. Відзначаються високі темпи зростання товарообігу ресторанного 

господарства, що перевищує темпи зростання товарообігу роздрібної торгівлі. 

В останні десятиліття в розвитку закладів ресторанного господарства 

окреслилися такі тенденції: формування нових напрямів сучасної кулінарії; 

поглиблення спеціалізації ресторанів; створення міжнародних ресторанних 

ланцюгів; удосконалення форм праці та впровадження досягнень науково-

технічного прогресу. Проте найактивніше розвиваються кулінарні тренди і 

лише ті заклади ресторанного господарства, які зможуть за ними слідувати і 

отримають першість на сучасному конкуруючому ринку. 
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Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є вивченя 

сучасних кулінарних трендів в закладах ресторанного господарства.  

Посилання на сучасні дослідження. Фундаментальні аспекти сучасних 

форм організації і роботи у ресторанному бізнесі, розвитку ресторанної справи 

України знайшли своє відображення у працях таких вчених, як А.І. Усіна,               

Т.П. Кононенко, Н.В. Полстяна, І.В. Хваліна, О.Л. Іванік, Г.Б. Мунін,                

А.О. Змійов та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Харчування - це важлива і 

необхідна сторона нашого життя, тому до неї ставлення особливе. Вже давно 

метою відвідування підприємств громадського харчування перестало бути 

просто насичення організму їжею, зараз на перший план виходять інші цілі: 

люди, які відвідують підприємства громадського харчування, хочуть отримати, 

перш за все, задоволення і насолоду. Щоб бути успішним у бізнесі 

громадського харчування шеф-кухар або бренд-шеф повинен знати сучасні, 

модні і інноваційні напрямки в ресторанному бізнесі. Тому необхідно постійно 

пропонувати гостям закладів ЗРГ щось нове, незвичайне і оригінальне. Багато 

хто не раз чув про термін «кулінарне мистецтво». Харчова наука, професійна 

кулінарія, гастрономія - незалежно від того, який термін Ви використовуєте, 

предметом вивчення тут є експертні знання та навички в області харчування. 

Ця область, зацікавлена в тому, щоб годувати всіх нас та включає в себе 

масовий глобальний ринок з постійним попитом на талановитих професіоналів 

[1].  

Слово «кулінарія» визначається в словниках, як «щось про кухню або все, 

що відноситься до неї», а мистецтво описується, як «людське зусилля 

наслідувати, доповнювати, змінювати або протидіяти роботі природи». Якщо 

об'єднати ці два слова, кожен зрозуміє, що кулінарне мистецтво дійсно включає 

в себе створення чогось унікального і прекрасного - і чогось дійсно особливого. 

Це і називається кулінарним мистецтвом. Щороку з'являються нові технології 

приготування, продукти та обладнання відповідно до модних тенденцій ринку і 

бажаннь споживача. І дуже важливо знати і розбиратися в цих тенденціях, адже 

з кожним роком конкуренція серед ЗРГ тільки зростає. 
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Кулінарія - як мода, ніколи не стоїть на місці, постійно змінюється. 

Останні 10 років ми бачимо прагнення людей до здорового способу життя і 

правильного харчування. Мода на кулінарію це ще не все, ключову роль в 

розвитку харчування мають нові кулінарні технології, що охоплюють 

поєднання продуктів (інгредієнтів) і приготування страв [1]. 

Технологія приготування страв sousvide - це революція в світі кулінарії. 

Метод був винайдений шеф-кухарем Джорджем Пралусом в 1960-х роках, але 

гідно оцінений тільки в 2000-х. Суть технології sousvide полягає в тому, що при 

приготуванні продуктів використовуються спеціальні вакуумні пакети. Усі 

інгредієнти поміщаються в вакуумний пакет, запаюється в вакууматора і 

відправляється в гарячу воду при певної - низькій температурі тушаться до                

72 годин. Цей метод дозволяє готувати страви у власному соку, без додавання 

жиру. При цьому смакові якості проявляються набагато яскравіше, а продукти 

зберігають ніжність і м'якість. 

Ще однією інновація в кулінарії є молекулярна кухня, вона використовує 

знання з галузі фізики і хімії для створення вишуканих і цікавих страв, в 

вишуканій та інтригуючій подачі. Її засновники - вчений Херв Тис і фізик 

Микола Курті. 

Сьогодні даний метод доступний багатьом ресторанам, хоча для 

приготування потрібне спеціальне обладнання. Шеф-кухарі молекулярної кухні 

збивають, змішують, подрібнюють, вимірюють температуру, створюють 

вакуум, газують, карбонірізують продукти. Це дозволяє змінити форму, масу і 

вид блюд до невпізнання [4, c. 6-8]. 

Фудпейрінг - це наука про найкращі смакові якості продуктів і їх 

поєднаннях між собою. Цей вид кулінарного мистецтва винайшов біоінженер 

Бернар Лаусса, який провів великі дослідження в області сприйняття людиною 

запахів, смаків і візуальних образів. Він з'ясував, що насолода людей від їжі на 

80% складається завдяки нюху. Тому вчений вивів в центр методу - ароматичні 

сполуки продуктів. В результаті аналізу величезної кількості комбінацій 

інгредієнтів була складена база даних і «древо», де можна знайти найбільш 

виграшні смакові поєднання. Це дає велику свободу для кулінарних 

експериментів і створення нових рецептів. 
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У подальшому ресторанна індустрія візьме курс на більш просту і 

зрозумілу їжу. Мода на вишукування в кулінарії у вигляді мусів, пен і желе, які 

виглядають неприродно, відійде на другий план. Тепер люди хочуть і прагнуть 

побалувати себе якимось екстравагантним блюдом і випробувати нові емоції 

при поході в заклади громадського харчування. Гості бажають смачно 

харчуватися, а не брати участь в хитромудрих і інтригуючих шоу з 

розгадуванням складних кулінарних і віртуозних задумок шеф-кухарів. 

З цієї причини більшість ресторанів переглядають вид концепції і 

створюють страви, максимально зрозумілі і привабливі для гостей. Чистий смак 

- основна тенденція 2021 року. 

Один з найбільш динамічних сегментів громадського харчування в світі - 

продажу їжі та напоїв всередині супермаркетів (гібридні формати - магазин + 

кафе). В Україні активне зрощення рітейлу і громадського харчування почалося 

лише в 2020  році. І в найближчі 12 місяців свої формати кафе запустять 

десятки рітейлерів в столиці і регіонах. Конкуренція не буде колишньою. Тепер 

кафе почнуть змагатися не тільки з іншими кафе, але і з супермаркетами [3]. 

На Заході тренд на безвідходне виробництво («Zero waste») існує вже 

п'ять-шість років. Українські ж шефи звернулися до цієї ідеї зовсім недавно. 

Якщо концепція «від рогів до хвоста» ще рік тому була долею 

найпрогресивніших ресторанів, то в 2021 році ідея скорочення харчових 

відходів стане більш популярною і за межами центру столиці. 

Функціональні напої – «чудо-вода», що обіцяють людині прекрасне 

самопочуття, красу і молодість, увійшли в моду в США два-три роки тому. 

Антиоксидантна і збагачена воднем вода з'явилася на українському ринку 

відносно недавно, але найближчим часом точно займе своє місце в барних 

картах ресторанів по всій країні. 

Мода в кулінарії на здорове харчування підштовхує людей до 

експериментів. Не їсти м'яса хоча б кілька днів за тиждень або дотримуватися 

безмолочной дієти - люди пробують різні моделі харчування, намагаючись 

знайти найбільш комфортний для свого організму режим. Ця мода називається 

флексітаріанство. 
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Щоб задовольнити часто мінливі звички гостей до їжі, підприємства 

харчування повинні створювати в меню позначки про безглютенових, 

безлактозних, веганських та інших спеціальні страви [5, c.345-370]. 

Майбутнє за локальними ресторанами. З цією думкою згоден і відомий гід 

Мішлен. Для таких патріотичних закладів йому ніяких зірок не шкода.  

Продукти на вашій кухні повинні бути вирощені в радіусі не більше ста 

кілометрів. Невеликі ресторанчики і кафе, які готують з місцевих овочів, 

фруктів, фермерського сиру і сметани користуються великою популярністю у 

туристів [2].  

З кожним роком стає все більше вегетеріанців і веганів. Якщо раніше 

веганські меню можна було  зустріти рідко, то зараз є цілі мережі 

вегетаріанських і веганських кафе. Навіть стейк-хауси впроваджують в меню 

такі страви. 

Розглянемо популярні і модні продукти харчування в кулінарній індустрії. 

Вівсяне молоко - нове мигдальне молоко. Зараз більше людей, ніж будь-

коли, здійснюють покупки без молочних продуктів, незалежно від того, 

переносять вони лактозу чи ні. Вівсяне молоко підкорило світ завдяки тому, що 

воно піниться точно так само, як молочне молоко (ідеально підходить для 

латте) і до того ж дуже смачне. Хоча вівсяне молоко є низько калорійним, в 

порівнянні з іншим не молочними напоями, в ньому високий вміст вуглеводів, 

тому воно не підходить для тих, хто хоче скоротити споживання вуглеводів. 

Сік селери шанують через здатність виводити токсини з організму і 

стабілізувати рівень артеріального тиску. Це багате джерело магнію, який 

допомагає підвищити енергію і відновити м'язи. 

Їжа з пробіотиками - затребуваність в їжі багатої на пробіотики в цьому 

році значно зросла, тому українським шиф-кухарям потрібно звернути увагу і 

на це. 

Кимчи, квашена капуста, комбуча - всі ці найменування стали популярні 

останнім часом. Комбуча - це відомий чайний  гриб, корисні властивості якого 

відомі прихильникам здорового харчування. Комбуча є продуктом ферментації 

бактерій і дріжджових грибків. 
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Визначене місце в сучасній кулінаї займає усім відомий «мікрогрін» - без 

проростків гороху, насіння соняшнику, цибулі, руколи, редису не обходиться ні 

одна подача страви. Мікрогрін або мікрозелень містить набагато більше 

вітамінів і мікроелементів, ніж вирощені овочі та зелень. 

 Також звернемо увагу на напої багатий на амінокислоти, антиоксиданти і 

поліфеноли, адже вони стали достатно популярними.  

Моктейлі - до популярних напоїв в 2020 році приєдналися моктейлі - 

безалкогольні напої з ефектною подачею. Слово моктейль походить від 

англійського слова «mock» - помилковий або фальшивий. До моктейлям також 

відносяться безалкогольне пиво і вино [3].  

Висновки. Отже, перспективним для українських ресторанів є, при 

складанні рецептур, акцентування на натуральному використанні продуктів, а 

не на складності рецептур, використанні продуктів відповідно до сезону та 

регіону, а також акцентування уваги на нових продуктах, які є популярними у 

світі і звісно ж, на продуктах для вегетаріанців та веганів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІНІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В 

ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

У статті розглянуті особливості організації клінінгових операцій в 

готельному господарстві. Зазначимо, що поняття якості в сфері послуг є 

комплексним і найчастіше визначається задоволеністю споживача. 

Представлені основні параметри оцінки якості клінінгових послуг, що 

враховують результати надання послуги і задоволеність споживача 

обслуговуванням. 

Ключові слова: послуга, маркетинг послуг, клінінг, аналіз якості, процес 

обслуговування, якість обслуговування. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Сфера послуг являє собою сукупність видів 

діяльності та галузей господарства, які призначені для виробництва і реалізації 

послуг населенню. На сьогоднішній день роль сфери послуг в економіці і 

вирішення проблеми підвищення якості життя населення обумовлюється, по-

перше, різким посиленням технологічного взаємозв'язку з матеріальним 

виробництвом, по-друге, глибоким взаємопроникненням послуг в усі без 

винятку види життєдіяльності суспільства. 

Одним з напрямків даної сфери є технічне обслуговування (від англ. 

«Сlean» - чистота) – це професійна діяльність спеціалізованих компаній у сфері 

прибирання приміщень, підтримання чистоти, догляду за об'єктами 

нерухомості і прилеглими територіями [4]. 

Основними клієнтами клінінгових компаній є торгові центри, 

супермаркети, спортивні та медичні заклади, різні виробничі підприємства, 

складські та транспортні компанії, бізнес-центри, готельні комплекси, 

розважальні об'єкти (клуби, кінотеатри). У міру зростання популярності даних 
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послуг число їх споживачів також розширюється. Тому на сьогоднішній день 

проблема формування споживчої лояльності для підприємств, задіяних в сфері 

клінінгу, є основною. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей 

організації клінінгових операцій в готельному господарстві. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вивчення особливостей 

господарської діяльності закладів готельного господарства представлено в 

наукових дослідженнях таких іноземних та вітчизняних дослідників. Зокрема, 

Балацька Н.Ю., Донець А.А., Жуков А.В., Завідна Л.Д., Мельниченко С.В., 

Малюга Л.М., Подлепіна П.О, Кузнєцова Н.М., Шаповалова О.М., Поворознюк 

І.М. та ін. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У сфері HoReCa без 

професійних клінінгових послуг не обійтися. Жоден гість не повернеться в 

брудний готель або ресторан. Детальніше зупинимося на послузі «готельний 

клінінг» - що вона включає в себе і чим відрізняється від інших послуг. 

Готельний клінінг – не просто прибирання. Це система заходів з підтримки 

чистоти 24 години на добу 7 днів на тиждень – оскільки готелі працюють 

цілодобово. 

Зазвичай у відносинах між замовником послуги і клінінговою компанією 

немає третіх осіб. Замовник оплачує послугу, а виконавець її виконує. Однак в 

готельному клінінгу завжди присутня третя особа. Тобто, замовник замовляє 

послугу в інтересах третьої особи – гостя. Тому відносини ускладнюються. 

Якістю прибирання може бути задоволена адміністрація готелю, але зовсім не 

задоволений гість. Тому клінери повинні робити свою роботу так, щоб 

догодити всім. 

Як вже було сказано вище, готель працює цілодобово, і комфорт гостям 

повинен бути забезпечений цілодобово. Тут немає поняття ранкове прибирання 

або вечірнє прибирання - вона відбувається постійно, об'єкт за об'єктом. Тому 

потрібно забезпечити прибирання максимально тихо, непомітно для гостя. В 

ідеалі відвідувачі готелю не перетинаються з покоївками співробітниками 
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клінінгової компанії. Щоб постійне прибирання не було помітним, важливо 

мати грамотний менеджмент. Кожна прибиральниця повинна чітко розуміти 

схему об'єктів своєї роботи, час, який вона може витратити на них [2, c. 37]. 

Прибирання в готелі повинно бути швидким і ефективним. Тому 

використовуються найкращі машини – тихі, потужні, досить делікатні. 

Віддається перевага універсальним способам прибирання, що поєднують і суху, 

і вологу роботу. 

Ще один важливий момент - часте миття вікон. Готель, який себе поважає 

завжди дбає про те, який вид з вікна має гість. І багато що тут залежить від 

чистоти скла. Ні в будинках, ні в офісах вікна так часто не миються. Для миття 

вікон в готелях використовуються швидкі і універсальні способи, що 

дозволяють ефективно і з мінімальними витратами підтримувати прозорість 

скла. 

Розберемося, які послуги входять в поняття «готельний клінінг». По-

перше, це прибирання номерів. 

Прибирання номерів може бути експрес (при швидкій зміні гостей, коли у 

співробітників є всього годину-дві між виїздом і заселенням) і щоденною. 

Щоденне прибирання номера включає в себе: прибирання підлоги та покриття 

для підлоги, зміна рушників і білизни (якщо потрібно), прибирання балкону, 

викидання сміття і очищення попільничок, провітрювання, видалення плям і 

запахів, якщо вони з'явилися [1]. 

Через певний проміжок часу проводиться і генеральне прибирання 

номерів. 

Щодня клінери прибирають побутові та громадські приміщення всередині 

готелів. Це і коридори, і вестибюлі, лобі, фойє, туалети. Взагалі в готелі може 

бути безліч різних по функціоналу приміщень, і клінерам доводиться мати 

справу з різними видами прибирання. Це і прибирання ресторанів, і прибирання 

басейнів, лазень і саун, прибирання технічних і виробничих приміщень. Для 

кожного з цих вузлів потрібне певне обладнання, хімія, навички. В одному 

конкретному готелі можна побачити практично всі можливі види клінінгових 

послуг. 

Співпраця з клінінговою компанією замість роздування штату власними 



155 
 

покоївками – правильне і далекоглядне рішення для господаря готелю. 

Підберіть найбільш підходящу клінінгову компанію (вивчайте реальні відгуки - 

це найкраща реклама для таких організацій) і запросіть менеджера для 

обговорення договору. Спеціаліст огляне готель і запропонує вам найбільш 

прийнятний варіант за вартістю послуг. Зазвичай для тих, хто співпрацює з 

клінерами довго, існують знижки та спеціальні пропозиції. 

Споживча задоволеність (досконала і, яка перетворюється в лояльність) 

лежить в основі прихильності клієнтів до певної послуги. Споживча 

задоволеність в маркетингу – це підтвердження практикою очікування 

емоційного позитивно-забарвленого стану від використання продуктів, сервісів 

або послуг, що наступають і тривають якийсь час після початку користування 

[2, c. 72]. 

Саме тому в її основі закладена суб'єктивна оцінка споживачем рівня 

якості послуги, що надається клінінговою компанією. 

З метою розташування пріоритетів у своїй діяльності, формуванні 

конкурентної стратегії, збільшення обсягу реалізації послуг (і, як наслідок, 

прибутку) клінінгової компанії слід безперервно проводити поточний контроль 

і аналіз над якістю своїх послуг і обслуговуванням в цілому. Визнання 

важливості здійснення таких маркетингових досліджень з метою досягнення і 

забезпечення якості пропонованих послуг збільшує шанси на успіх в даному 

бізнесі в умовах невизначеності зовнішнього середовища і посиленні 

конкуренції [2, c. 77]. 

При вивченні складових якості послуги ще не визначена проблема 

розробки комплексної методології аналізу обслуговування та якості послуг, 

оскільки специфічні характеристики послуг (неможливість збереження, 

невідчутність та інші), не дають можливості створити еталони якості, які б 

дозволили здійснити контроль над процесом надання послуг до того моменту, 

як вони будуть надані клієнтам. Крім того, якість послуги не може відповідати 

постійно діючим стандартам, так як з боку споживача йде безпосередній вплив 

на процес обслуговування. 
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Однак, з метою своєчасного розташування пріоритетів у своїй діяльності, а 

також формуванні результативної конкурентної стратегії, яка заснована на 

сильних сторонах даної діяльності, клінінговій компанії слід безперервно 

проводити поточний контроль і аналіз над якістю своїх послуг і 

обслуговуванням в цілому. Визнання важливості здійснення таких 

маркетингових досліджень з метою досягнення і забезпечення якості 

пропонованих послуг збільшує шанси на успіх в даному бізнесі в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища і посилення конкуренції. 

На практиці, для того, щоб виміряти якість послуги, постачальнику 

клінінгових послуг слід визначити, як споживачі сприймають якість тієї чи 

іншої послуги. А роблять вони це шляхом порівняння очікуваних і отриманих 

результатів. Розбіжність між ними називають «розривом в якості». Таким 

чином, головне завдання полягає в скороченні цього «розриву» шляхом 

визначення ключових параметрів, які використовуються споживачами послуг 

для вимірювання їх якості та обслуговування [3, c. 51]. 

Отже, виділимо наступні основні параметри при оцінці якості 

обслуговування клієнтів в області клінінгу: 

1) культура обслуговування споживача, а саме, повне розуміння потреб 

замовника, бажання допомогти йому і забезпечити належний сервіс; 

2) рівень комунікації, тобто організація тісного зворотного зв'язку з 

клієнтом; 

3) якість здійснення комплексу клінінгових робіт, яке передбачає різні 

положення, стандарти, розроблені керівництвом клінінгової компанії. Дані 

методики допоможуть адміністрації бачити як досягнення, так і недоліки в 

роботі свого персоналу; 

4) кваліфікація персоналу – наявність знань в області клінінгу, 

безсумнівно, один з основних критеріїв для надання послуг високої якості; 

5) володіння технологіями клінінгу, оснащення компанії сучасними 

технічними та хімічними засобами, що застосовуються в роботі; 
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6) коректність діловодства – досягається за рахунок інструкцій, пам'яток, 

актів перевірки якості прибирання або журналів оцінки якості; 

7) співвідношення ціна / якість – розумний підхід до ціноутворення з 

урахуванням особливостей кожного конкретного об'єкта, який обслуговує 

клінінгова компанія [3, c. 54]. 

Висновки. Таким чином, оцінка практики маркетингових досліджень в 

сфері клінінгових послуг демонструє зростаючий акцент на дослідженнях 

дотримання стандартів якості надання послуг, зокрема того, як і що хочуть 

отримати клієнти і які спонукальні наміри цільових споживачів при виборі тієї 

чи іншої клінінгової компанії. 

Багатостороння оцінка якості клінінгових послуг дозволить клінінговій 

компанії ефективно здійснювати свою діяльність, удосконалювати систему 

надання тієї чи іншої послуги, яка дозволить залучити клієнтів і, відповідно, 

підвищити прибуток компанії. У свою чергу замовник отримає можливість 

здійснити вірний вибір клінінгової компанії з урахуванням критеріїв якості 

свого життя. 
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РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ 

У даній статті розглянута класифікаця природо-охоронних територій за 

категоріями природо-охоронних територій Міжнародного Союзу Охорони 

Природи (МСОП) та можливість використання таких територій Південного 

регіону для розвитку рекреаційного туризму.  

Ключові слова: дикі території, національні парки, пам'ятки природи, природні 

об'єкти, рекреація. 

Постановка проблеми. Незважаючи на стрімкий розвиток нових напрямів у 

туризмі багато тенденцій світового туризму як і раніше залишаються 

незмінними в нашій країні та у світі в цілому. Одною з таких тенденцій є 

екологічний туризм, який вже більше десяти років користується досить 

великим попитом серед подорожуючих. В Україні при вдалій організації 

екологічний туризм здатен значно поповнити державний бюджет, а у разі 

успішного розвитку може зіграти велику роль у сучасній соціально-екологічній 

кризі, яка нажаль є проблемою не тільки нашої держави. А отже не розвиваючи 

даний напрямок ми робимо велику помилку.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток екологічного туризму в Україні 

буде сприяти збереженню природної краси наших унікальних територій, 

знизить негативний вплив на природу в цілому, підвищить освіченість нашого 

населення, щодо користування існуючими природними ресурсами, покращить 

діяльність природоохоронних структур, дасть змогу створити бази даних про 

стан природних ресурсів, та навіть екологічних порушень при 

природокористуванні, забезпечить на належному рівні контроль та 

профілактику екологічних правопорушень, що своїм чином забезпечить 

попередження та у подальшому усунення багатьох екологічних проблем у 

нашій державі [1].  
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Зростаючий попит на екологічний туризм значно вливає на необхідність 

створення нових, розвиток та підтримання вже існуючих природо охоронних 

територій. В нашій країні такі території представлені природними та 

національними парками, заповідниками та заказниками, які наразі є основними 

об’єктами екологічного та рекреаційного туризму.  

Наразі природоохоронні об’єкти на нашій території грають ключову роль у 

розвитку туризму. Загальна площа природно-заповідного фонду України 

становить 2,8 млн га.  

З них п’ять біосферних заповідники (Асканія-Нова, Карпатський, 

Чорноморський, Дунайський та Чорнобильський радіаційно-екологічний 

біосферний заповідник.), 19 природних заповідників загальна площа яких 

становить понад 160000 га. (Розточчя, Медобори, Канівський, Казантипський 

тощо), 49 національних природних парків (Карпатський, Синевир, Сколівські 

Бескиди, Яворівський, Гуцульщина), 2632 заказників, які займають площу 

понад 1 млн га, що становить 37% від загальної площі природно-заповідного 

фонду України, 3025 пам’яток природи України, та інші природоохоронні 

території: 44 регіональні ландшафтні парки, 774 заповідні урочищ,                

22 ботанічних сада, 13 зоологічних парка, 538 парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва, 39 дендрологічні парки [2]. 

Південний регіон України є багатим на природно-кліматичні, культурно-

історичні та національно-етнографічні ресурси, що створює сприятливі умови 

для багатьох видів туризму.  

Класифікація природо-охоронних територій за категоріями представлена у 

Законі України про природо-заповідний фонд. До представлених об’єктів та 

території належать біосферні заповідники, природні заповідники, національні 

природні парки, заказники, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, 

ботанічні сади, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, 

дендрологічні парки.  

У світі не існує чіткої класифікації категорій природо-охоронних 

територій, тому у різних країнах класифікація може відрізнятися [3]. 
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На основі матеріалів, що представлені у навчальному посібнику 

«Заповідна справа» розглянемо класифікацію природо-охоронних територій за 

категоріями природоохоронних територій Міжнародного Союзу Охорони 

Природи (МСОП) відомі також як Категорії догляду за природо-охоронними 

територіями МСОП.  

Дана класифікація природо-охоронних територій є визнаною в усьому світі 

національними урядовими та світовими організаціями рівня ООН, а також 

схвалена Конвенцією про біологічне різноманіття [4] . 

Перша Категорія Іа – Природний заповідник суворого режиму 

Природними заповідниками сурового режиму є території, які повністю 

захищенні від людського вручання, винятком є незначне використання людьми 

(наукові дослідження, моніторинг). Завдяки цьому такі території представлені 

ідеальною дикою природою, порівнюючи з іншими територіями – це дає змогу 

побачити вплив людського фактору на навколишнє середовище.  

До цієї категорії відносяться природні заповідники на Південному регіоні 

України (Кам'яні могили, Дніпровсько-Орільський, Єланецький степ).  

Деякі природні території такого типу мають духовне значення, тому люди, 

які сповідують певну релігію мають дозвіл проводити тут обряди та ритуали, 

якщо це не суперечить охоронним обмеженням.  

Нажаль негативний вплив людини на охоронних заповідних територіях з 

кожним роком зростає, завадити цьому стає все складніше, адже відбувається 

забруднення гуртів, води та повітря. Такі проблеми не мають кордонів та 

швидко поширюються заповідними територіями, нещадно знищуючи її.     

Категорія Іb – Дика територія 

Територію дикої природи можна віднести до категорії Ib у разі відсутності 

на ній сучасної інфраструктури, допустимою є лише людська діяльність для 

підтримання існування таких зон.  

Дика територія схожа на природний заповідник, але як правило має більшу 

площу та менш жорсткі заходи з охорони. Дана територія слугує захистом 

зникаючих видів, які знаходяться під загрозою в наслідок зміни клімату та 

негативного впливу, що завдає людська діяльність.  
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Відвідування таких територій людьми зведена до мінімуму, виключення 

мають тільки піші екскурсійні маршрути, з можливим використанням лижного 

спорядження або невеликих човнів, завдяки чому у туристів з’являється 

унікальна можливість побачити дику природу, яка ще не зазнала наслідків 

негативного впливу людства.   

Такі території у Південного регіону України представлені біосферними 

заповідниками: Чорноморський та «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. 

Категорія II ― Національний парк 

Своїми розмірами національні парки дещо схожі на дикі території. 

Головна ціль національних парків – це захист функціонуючих та існуючих 

екосистем. На територіях національних парків вже діють більш м’якіші 

обмеження щодо відвідування їх туристами, а також дозволена супутня 

інфраструктура але з урахуванням заходів, що забезпечують збереження даних 

територій в первозданному вигляді. 

Пропагування рекреаційного тризму та туризму в навчальних цілях на цих 

територіях дає змогу розвиватися місцевій економіці. Деякі території навколо 

національних парків служать так званим бар’єром для захисту певних видів 

флори та фауни, інколи вони можуть мати і господарське значення. 

Національні паки на території Південного регіону України представлені 

Азово-Сиваським, Джарилгацьким,   природними парками, а також природними 

парками Олешківські піски, Тузловські лимани, Бузький Гард, Білобережжя 

Святослава.  

Категорія III — Пам'ятка природи чи природний об'єкт 

Пам’ятки природи (природні об’єкти) порівняно з попередніми значно 

відрізняються за масштабами територій. Такі території як правило оточують 

саму природну пам’ятку чи природний об’єкт, тобто безпосередньо 

розташовані навколо нього і слугують захистом для нього.  

Для того щоб віднести певну територію до даної категорії територія має 

відповідати таким принципам категоризації МСОП. Згідно принципів територія 

повинна мати геологічні або геоморфологічні особливості, культурні об’єкти, 

які пов’язані з природним оточуючим середовищем.    



162 
 

Зазвичай самі пам’ятки розташовані на таких територіях мають природне 

походження але можуть бути дещо видозмінені людьми та включати в себе 

штучно створені елементи. Такі зміни можуть бути внесені тільки якщо вони 

якимось чином пов’язані з біорізноманіттям, історичним чи духовним 

чинниками даних територій. 

Природоохоронні функції таких об’єктів здійснюються за рахунок 

пам’яток природи чи об’єктів природи, які мають високі культурні та духовні 

цінності, що використовують для збільшення кількості туристів стимулюючи 

таким чином збереження довкілля.  

На території Південного регіону України представлені такі пам’ятки 

природи: Скелі МОДРу, Сланцеві скелі, Виходи амфіболітів, Виходи аркозових 

пісковиків, Пісковикова скеля, Скелеватські виходи, Дерево культурної груші, 

Старовинна груша на Карнаватці, Балка Бальчанська, Балка Россоховата, 

Урочище Пристіни, Кам’яна Могила, Гранітні скелі, Скотовата балка, Верхів'я 

Утлюкського лиману, Водоспад на річці Кам’янка, Мальовничий каньйон на 

річці Кам'янці в Токівських гранітах, Скелі залізистих кварцитів на річці 

Вовчій, Урочище Паськове, Ділянка тополевих насаджень, Ділянка дубових 

насаджень, Павлівський ліс, Виходи аркозових пісковиків, Виходи мігматиту, 

Мігматитові скелі, Ділянка соснових насаджень, Зразкова лісосмуга, Білі 

тополі, Нікопольські плавні, Орлівщанські віковічні сосни, Високопродуктивні 

дубові насадження, Високопродуктивні дубові насадження, Вікові дуби, 

Ділянка дубового лісу Василівської лісової дачі, Штучні дубові насадження, 

Сторічні дубові насадження Василівської лісової дачі, Ділянка вікових дубів 

Василівської лісової дачі, Природне відслонення Новомосковського горизонту 

із стародавньою фауною, Сторічні дубові насадження природного походження, 

Сторічні дубові насадження природного походження, Чиста криниця, Ділянка 

насаджень сосни звичайної, Урочище Лелія, Джерело Шилової балки, Козацьке 

джерело, Микільське поселення змій, Білозерські джерела, Федорівська печера, 

Вікові платани, Кринківське поселення бобрів, Одеські катакомби, Джерело 

«Зустріч», Степок.  
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Категорія IV — Територія догляду за оселищами/видами 

Території догляду мають схожість з пам’ятками природи, однак увага на 

таких територіях поширюються на конкретні області, що потребують введення 

заходів для їх збереження (маються на увазі види або оселища, які вимагають 

тривалого та об’ємного захисту на відміну від звичайних пам’яток природи). 

Такі території, а відповідно і об’єкти (види, оселища) на них потребують 

постійний контроль та ретельний нагляд для відновлення, підтримки та їх 

збереження.  

Туризм має позитивний вплив для територій догляду. Прикладом є 

додаткове годування в якому турист може взяти участь.  

На території Південного регіону України території догляду представлені 

заказниками: Асканія-Нова, Асканійський, Олександрівський, Станіславський, 

Бакайський, Інгулецький лиман, Софіївський, Широка балка, Бакайський 

жолоб, Інгулець, Березові колки, Ягорлицький, Молочний лиман, 

Алтагирський, Старобердянський, Федотова коса, Обитічна Коса, Крутосхили 

Каховського водосховища, Урочище Білозірське, Радіонівський, Кам'янський 

прибережно-річковий комплекс, Балка Сад, Бакаї, Урочище Яцево, 

Отченашкові наділи, Червона Балка Північна, Солоний Лиман, Петропавлівські 

лимани, Червона Балка Північна, Візирка. 

Категорія V — Охоронний ландшафт/узбережжя 

Охоронний ландшафт чи узбережжя представляє собою суцільну 

поверхню землі або ділянку водойми, що мають унікальні природні ресурси. На 

таких територіях, на відміну від попередніх, зазвичай дозволене 

функціонування комерційних закладів, територія має більшу взаємодію з 

людьми, що дозволяє одночасно доглядати за нею та використовувати її 

природні та культурні ресурси, це в свою чергу позитивно впливає на кількість 

туристів та на розвиток туристичної галузі в цілому.  

Головною метою є збереження місцевості, її екологічного, біологічного та 

культурного значення, забезпечення рівноваги між використанням та 

збереженням.  
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За умовами забезпечення захисту, збереження та відновлення існуючих 

ресурсів на даних територіях дозволене традиційне сільське та лісове 

господарство. Завдяки таким умовам охоронні ландшафти забезпечені 

належною інфраструктурою, що значно впливає на розвиток екотуризму на цих 

територіях. 

Охоронний ландшафт/узбережжя представлені на території Південного 

регіону України заповідними урочищами: Новодмитрівський ліс, Недогірський 

ліс, Летючі піски, Архангельський ліс, Голопристанський акацієвий ліс, 

Агайманське, Дністровські плавні, Байтали, Чабанка, Кішево (Кішевська Дача), 

Горіховий сад, Гора Калитва. 

Категорія VI – Охоронна зона зі сталим використанням відновних 

природних ресурсів 

За рекомендаціями МСОП більша частина такої території має залишатися 

в умовах дикої природи. На даних територіях є недопустимим 

широкомасштабний промисловий розвиток, обсяг індустріалізації 

встановлюють з урахуванням специфіки кожної території окремо. 

На території Південного регіону України така категорія не представлена, 

хоча регіон має відповідні водні ресурси [5]. 

Розглянемо такі поняття, як «рекреаційні ресурси» та «рекреація». 

Рекреаційні ресурси — сукупність природно-технічних, природних, 

соціально-економічних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню 

та розвитку духовних та фізичних сил людини, її працездатності. 

Рекреація, активний відпочинок (лат. recreatio — відпочинок) — це 

система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх 

оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих 

територіях, які розміщені поза їх постійним помешканням [6]. 

На території Південного регіону України рекреаційні туристичні ресурси 

представлені лісовими та приморськими ландшафтами, національними 

природніми та регіональними ландшафтними парками, біосферними 

заповідниками парками-пам’ятками садово-паркового мистецтва,  

мінеральними водами та лікувальними грязями та ін.  
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Як бачимо Південний регіон має усі необхідні ресурси, зони рекреації, та 

дає можливість насолодитися дикої природою на якій ще немає наслідків 

втручання людства. 

Все це може бути використаним під час оздоровчого відпочинку людей за 

умовою підтримки старих та створення нових належних техніко-матеріальних 

ресурсів, комфортних умов та прийнятної споживчої вартості. Що покращить 

відтворення продуктивних (фізичних, інтелектуальних, емоційних) сил людини 

під час рекреаційного туризму на території Південного регіону. 

На розвиток рекреаційного туризму в регіоні впливає географічне 

розташування, трудові ресурси, транспортні комунікації, політика розвитку 

туризму у регіону наявність рекреаційних ресурсів, туристична інфраструктура, 

попит на туристичний продукт, що передбачає рекреаційний відпочинок у 

даному регіоні. 

Наявність такого ресурсного потенціалу Південного регіону позитивно 

впливає на зміцнення економіки держави, поповнення бюджету, що свою чергу 

сприяє покращення добробуту населення [7]. 

Висновки. Отже, рекреаційний туризм у Південному регіоні України має 

велике значення для розвитку як внутрішнього так і міжнародного туризму. 

Для оцінки розвитку рекреаційного туризму в першу чергу необхідно провести 

ряд досліджень щодо обліку туристичних, рекреаційних ресурсів, економічних 

показників, що включають в себе: кількість туристів, ціни на туристичні 

послуги, тривалість перебування туристів, сезонність послуг в регіоні в цілому. 

Рекреаційні ресурси в Південному регіоні Украйни представлені 

неповторними природними явищами: печерами, скелями, морями, ріками, 

бальнеологічними ресурсами, унікальними кліматичними умовами.   

Рекреаційні туристичні ресурси Південного регіону мають природний 

характер, хоча інколи зустрічаються частково видозмінені людьми об’єкти які 

включають в себе штучно створені елементи. Такі ресурси є доречними та 

придатними для розробки туристичного продукту. Розроблені на основі таких 

ресурсів туристичні пропозиції є привабливими та дають можливість виходити 

на туристичний ринок, що сприяє вдалому розвитку рекреаційного тризму в 

Південному регіоні.  
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ТУРИСТИЧНИХ 

МЕРЕЖ 

У статті досліджено та обґрунтовано доцільність об’єднання туристичних 

підприємств у франчайзингові мережі, як перспективний напрям розвитку 

сучасного туристичного бізнесу; визначено концепт «франчайзингова мережа 

туристичних підприємств» («франчайзингова туристична мережа»); 

запропоновано та обґрунтовано модель розвитку франчайзингових 

туристичних мереж з урахуванням сучасних умов ведення туристичної 

підприємницької діяльності. 
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Постановка проблеми. Туристичний бізнес, як і будь-яка інша сфера 

економічної діяльності України, переживає важкі часи свого існування та 

розвитку. В умовах нестабільності економічного, політичного та соціального 

життя населення, а також внаслідок пандемії підприємці шукають нові способи 

виживання на туристичному ринку. Тому, відштовхуючись від сучасних 

проблем здійснення підприємницької діяльності на території України, 

актуальним підходом до розвитку туристичних підприємств сьогодення є 

об’єднання їх у франчайзингові мережі.  

Розвиток туристичних підприємств в системі франчайзингу – відносно 

новий спосіб ведення бізнесу в Україні. Це зумовлено, насамперед, відсутністю 

належного інформаційного забезпечення підприємців щодо ефективності 

використання франчайзингу (і, як наслідок, невпевненість у результатах та 

страх перед виникненням ймовірних ризиків), а також відсутністю законів та 

нормативних актів щодо здійснення підприємницької діяльності в системі 

франчайзингу в законодавчій базі України.  

Проте, у розвинутих країнах франчайзинг давно зарекомендував себе як 

ефективний та дієвий засіб максимального задоволення потреб споживачів, 

розширення територіальних меж процвітання бізнесу франчайзера та відносно 

швидкого старту і розвитку власної справи франчайзі. 

Об’єднання туристичних підприємств у франчайзингові мережі є 

актуальним для подальшого розвитку туристичного бізнесу в Україні та 

завоювання конкурентоспроможних позицій на європейському туристичному 

ринку. Адже туризм є ефективним джерелом отримання доходу, а також 

перспективним напрямом бізнесу для стабілізації, відновлення та розвитку 

економіки. Проте, для успішної діяльності туристичних підприємств у системі 

франчайзингу, є необхідним сформувати ефективну модель розвитку 

франчайзингової мережі з урахуванням сучасних умов здійснення 

підприємницької діяльності на території України. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим дослідженням, які 

пов’язані з теоретичними та практичними аспектами здійснення 

підприємницької діяльності в системі франчайзингу, присвячено багато праць 

вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Серед вітчизняних науковців, дослідження яких вагомо вплинули на 

формування та розвиток франчайзингових відносин слід відзначити:                

М. Бедринець, Т. Бурак, Н. Голошубова, Т. Григоренко, В. Довгань,                 

О. Корольчук, С. Мельниченко, В. Самодай, Т. Ткаченко, Л. Шульгіна та ін.                

До зарубіжних дослідників віднесемо: Ж. Дельтей, Є. Кривоніс, Я. Мюррей,                

І. Рикова, Р. Розенберг, С. Спінеллі, Б. Сміт, Дж. Стенворт, А. Цират. 

Разом з тим, аналіз наукових поглядів свідчить про те, що франчайзингові 

туристичні мережі є ще недостатньо вивченими і тому актуальними для 

досліджень. Адже туризм є перспективним напрямом відновлення та розвитку 

економіки країни, а об’єднання туристичних підприємств у франчайзингові 

мережі – актуальним напрямом розвитку сучасного туристичного бізнесу 

(особливо, враховуючи сучасні умови ведення бізнесу на території України). У 

зв’язку з цим доцільно дослідити та проаналізувати сучасну модель розвитку 

франчайзингових мереж туристичних підприємств. 

Формування цілей статті. Метою статті є обґрунтування доцільності 

об’єднання туристичних підприємств у франчайзингові мережі та формування 

відповідної моделі їх розвитку. 

Викладення основного матеріалу. Реструктуризація світового туризму, 

зменшення платоспроможності туристичного попиту, міжнародна конкуренція 

та зміна в потребах туристів передбачають пошук шляхів подолання 

управлінської та економічної кризи за рахунок імплементації різних видів 

новацій.  

В умовах глобалізаційних процесів туристичний бізнес України потребує 

швидкої модернізації, оптимізації витрат у ланцюгах формування вартості 

туристичного продукту, досягнення конкурентного статусу національного 

туризму, розвитку та оцінки туристичного потенціалу нашої держави [3]. 
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Інноваційним каталізатором розвитку туристичної підприємницької 

діяльності в сучасних реаліях є формування франчайзингових мереж 

туристичних підприємств. Аналіз досліджень наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених дозволив зробити наступний висновок: на сьогоднішній 

день дослідження щодо франчайзингових мереж, їх формування та розвитку в 

туристичному бізнесі є незначними і, відповідно, актуальними. 

У зв`язку зі зростанням інтересу до франчайзингу як до важливого та 

ефективного важелю розвитку туристичного бізнесу доцільно визначити 

поняття «франчайзингова мережа туристичних підприємств» («франчайзингова 

туристична мережа») наступним чином: це сукупність туристичних 

підприємств одного відомого бренду, діяльність яких спрямована на 

збільшення території збуту туристичних товарів та послуг, отримання 

додаткових фінансових надходжень, розширення географії присутності 

(популяризація та впізнаваність бренду серед споживачів), зміцнення 

конкурентоспроможних позицій на вже існуючих ринках та завоювання нових 

на умовах, визначених договором франчайзингу [4]. 

Основою ефективного функціонування франчайзингової мережі 

туристичних підприємств є планування та формування моделі її розвитку. 

Отже, модель розвитку франчайзингової туристичної мережі слід 

планувати в наступному порядку:  

1. Дослідження ринку франчайзингу туристичних послуг, а саме:  

1) дослідження та аналіз інтенсивності поширення франчайзингу як 

ефективної організаційно-правової форми здійснення підприємницької 

діяльності в цілому та в туристичній сфері зокрема;  

2) порівняльний аналіз функціонуючих підприємств туристичного бізнесу 

в системі та поза системою франчайзингу;  

3) аналіз забезпечення правового регулювання франчайзингових відносин 

тощо.  

Ретельно проведені дослідження та якісний аналіз функціонування 

туристичних підприємств конкурентів в системі франчайзингу надає 
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можливість франчайзеру оцінити готовність власного підприємства до розвитку 

за франчайзинговою моделлю; здійснити відповідні розрахунки щодо 

ефективності застосування франчайзингу на туристичному підприємстві; 

обрати необхідну стратегію формування та розвитку франчайзингової мережі 

туристичного підприємства, щоб зміцнити власні конкурентоспроможні позиції 

і, відповідно, ослабити позиції конкурентів. Таким чином, дослідження ринку 

франчайзингу (зокрема в туристичній сфері) є «точкою відліку» формування та 

ефективного функціонування франчайзингової мережі туристичного 

підприємства. 

2. Аналіз перспектив та готовність туристичного підприємства 

франчайзера функціонувати в системі франчайзингу, які можна оцінити 

використовуючи системний підхід, який включає:  

1) оцінку успішності ідеї;  

2) наявність необхідних фінансових інструментів для розвитку 

франчайзингової мережі;  

3) існування можливих ризиків здійснення туристичної діяльності в 

системі франчайзингу та здатність підприємства їх передбачити або знайти 

шляхи вирішення;  

4) визначення формату (масштабу) франчайзингової точки;  

5) наявність (створення) ноу-хау туристичного підприємства та можливість 

його передачі потенційному франчайзі;  

6) форматування основних бізнеспроцесів діяльності туристичного 

підприємства;  

7) розробку франчайзингового пакету туристичних послуг, умови якого 

повинні зацікавити франчайзі;  

8) надання необхідної допомоги (консультативної, технічної, юридичної, 

фінансової тощо) франчайзі;  

9) створення спеціалізованих програм та шкіл для проведення навчань 

франчайзі;  
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10) форматування туристичних кадрів та найм кваліфікованих працівників 

в системі франчайзингу;  

11) забезпечення захисту інтелектуальної власності франчайзера та інше 

[5]). Проаналізувавши здатність туристичного підприємства функціонувати в 

системі франчайзингу та отримавши позитивні результати, виникає чітке 

розуміння застосування франчайзингу, якефективного інноваційного 

інструменту розвитку туристичних підприємств, особливо в сучасних умовах 

економічної нестабільності та обмежених можливостей здійснення 

підприємницької діяльності. 

3. Стратегія розвитку франчайзингової мережі в туризмі – це детермінанта 

успішного функціонування туристичного підприємства в системі 

франчайзингу, що передбачає інноваційний розвиток підприємства, 

пристосованого до умов зовнішнього середовища. Тобто визначення стратегії 

розвитку франчайзингової мережі забезпечить спроможність туристичних 

підприємств конкурувати з іншими туристичними підприємствами, що 

функціонують в системі франчайзингу та бути лідерами на споживчому ринку 

туристичних послуг. 

4. Розробка франчайзингового пакету туристичних послуг, який включає 

необхідний набір документів для ефективної діяльності туристичного 

підприємства в системі франчайзингу та регламентує умови і методи співпраці 

з потенційним франчайзі. Якісна розробка франчайзингового пакету 

пропонованих послуг є основою успішного функціонування франчайзингової 

системи туристичних підприємств в цілому та налаштування необхідних 

взаємозв’язків всіх її бізнес-процесів зокрема. 

5. Визначення портрету франчайзі та формування механізму його роботи. 

До основних вимог, яким повинен відповідати потенційний франчайзі 

відносимо:  

1) досвід роботи в туристичному бізнесі;  

2) вміння співпрацювати у команді та надавати нові ідеї щодо 

вдосконалення функціонування франчайзингової мережі;  
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3) наявність необхідних інвестицій;  

4) прагнення до популяризації бренду туристичного підприємства 

франчайзера та якісного обслуговування споживачів тощо.  

Необхідною умовою ефективного функціонування франчайзингової 

мережі є формування механізму роботи франчайзі та забезпечення контролю 

над дотриманням ним вимог та обов’язків, обумовлених договором 

франчайзингу. 

6. Розробка бізнес-концепції просування туристичної франшизи та пошук 

бізнеспартнерів. Сучасними інструментами просування бізнес-концепції 

туристичної франшизи є: розміщення інформації в Інтернет-мережі (відповідне 

оновлення сайту туристичного підприємства, реклама на типових Інтернет-

порталах, створення подкастів відповідної тематики); друк в спеціалізованих 

виданнях; рекламні бігборди в місцях, близьких до розташування туристичного 

підприємства франчайзера; участь в спеціалізованих виставках, форумах, 

конференціях; участь в радіо- та телепередачах відповідної тематики тощо. 

Таким чином, успіх функціонування франчайзингової мережі залежить, в 

основному, від активних зусиль та засобів франчайзера просуватисвою бізнес-

концепцію. Варто зазначити, що франчайзер не лише рекламує туристичну 

франшизу, а й пропонує франчайзі ознайомитись з бізнес-концепцією 

туристичного підприємства, яка націлена на успішний тривалий розвиток 

франчайзингової мережі. 

7. Формування основних положень та підписання франчайзингового 

договору. До основних положень договору франчайзингу відносимо:  

1) предмет (комплекс прав, що надаються франчайзі);  

2) зобов’язання сторін договору (франчайзера та франчайзі); строк дії 

договору;  

3) ціна, яка може бути встановлена у формі паушального (початкового) 

внеску, роялті та маркетингових відрахувань [6].  

У договорі франчайзингу туристичної франшизи, крім зазначення 

основних положень (терміну дії договору та умови його припинення, 
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визначення меж території розвитку туристичного бізнесу, встановлення розміру 

та періодичності здійснення необхідних платежів, дотримання комерційної 

таємниці тощо) і зобов’язань франчайзера та франчайзі, можуть виникати й 

додаткові вимоги з обох сторін (умови реалізації туристичних товарів та 

послуг, розміри орендованого приміщення, найм лише досвідчених працівників 

в системі франчайзингу, надання необхідної звітності за вимогою та інше). 

Узгодження основних положень та включення всіх необхідних пунктів до 

договору франчайзингу є запорукою надійного розвитку франчайзингової 

мережі та відсутності можливих непорозумінь з обох сторін суб’єктів 

франчайзингових відносин. 

8. Аналіз та усунення недоліків функціонування ФМТП. Створення 

ефективної моделі розвитку франчайзингової туристичної мережі є результатом 

своєчасно проведеного аналізу її функціонування, виявлення та усунення 

недоліків, а також вдосконалення необхідних бізнес-процесів діяльності 

туристичного підприємства франчайзера. 

Висновки. Модель розвитку франчайзингової туристичної мережі 

запропоновано з урахуванням сучасних умов ведення туристичної діяльності та 

з метою виживання і перспективою розвитку українського туристичного 

бізнесу на території України та поза її межами. 
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КОМПЛЕКСІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У статті розглянуто основні аспекти лікувально-оздоровчих комплексів 

Одеського регіону, тенденції розвитку, особливості діяльності спеціалізованих 

закладів розміщування. Було визначено основні ключові напрямки розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму Одеського регіону. Запропоновано активізацію 

державної та регіональної підтримки досліджуваної сфери. 

Ключові слова: лікувально-оздоровчі комплекси, спеціалізовані засоби 

розміщення, бальнеологічні ресурси, санаторно-курортні заклади, мінеральні 

води, лікувальні грязі. 

Лікувально-оздоровчі комплекси включають систему медичних та рек-

реаційних установ, які забезпечують охорону здоров'я (профілактику 

захворювань, лікування), оздоровлення та відпочинок людей.  

Закладами охорони здоров'я є понад 10 тис. лікарень, амбулаторій та 

поліклінік, розташованих у містах і кущових поселеннях – селищах, великих селах. 

У них працює декілька сотень тисяч лікарів та осіб середнього медичного 

персоналу. Забезпеченість лікарями в Україні – одна з найвищих у світі, але 

відсоток хворих людей постійно збільшується через несприятливі умови життя, 

нераціональне харчування тощо. 

Одеський регіон має сприятливі природно-кліматичні умови та курортно-

рекреаційні ресурси. Лікувальний профіль курортів міста та області –

кліматобальнеогрязьовий. Одеська область характеризується наявністю 
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природних лікувальних ресурсів, таких як: мінеральні води; пелоїди (лікувальні 

грязі), ропа лиманів та озер; морське узбережжя; природні об’єкти і комплекси 

зі сприятливими для лікування, оздоровлення та медичної реабілітації 

кліматичними умовами.  

Кліматичні умови досліджуваної області сприятливі для курортно-

рекреаційної діяльності. Лікувальними водними об’єктами на території області 

є відомі родовища пелоїдів Куяльницького і Хаджибейського лиманів, а також 

родовища мінеральних вод Одеське, Куяльницьке, Чорноморське [1].  

Станом на 2020 рік в Одеській області налічується близько 321 санаторно-

курортних та оздоровчих закладів, які можуть прийняти понад 40 000 туристів. 

До числа найбільш забезпечених санаторно-курортним господарством 

відносяться: Білгород-Дністровський (141 одиниця), Татарбунарський                 

(80 одиниць), Кілійський (75 одиниць) і Овідіопольський (56 одиниць) райони. 

Найбільша кількість дитячих закладів оздоровлення і відпочинку зосереджена в 

м. Одеса (138 одиниць), м.Білгород-Дністровський (65 одиниць) та 

Лиманському (62 одиниці), Подільському й Саратському районах                

(по 52 одиниці) [2]. Решта районів Одеської області мало забезпечені 

санаторно-курортними закладами. 

За статистичними даними станом на січень 2020 року в Одеській області 

налічується приблизно 208 закладів розміщення, 396 закладів харчування та 321 

курортних закладів, які можуть прийняти туристів. 

Одеська область увійшла в ТОП-5 областей України за надходженням від 

туристичного збору. Три роки поспіль з 2017 по 2019 років в області 

спостерігалася динаміка збільшення надходжень від туристичного збору, у          

2020 році кількість туристичних надходжень зменшилась, у зв’язку із 

пандемією коронавірусу COVID-19. 

Розвиток лікувально-оздоровчого туризму, а також санаторно-курортного 

господарства Одеського регіону має тривалий період. Із середини ХІХ століття 

узбережжя навколо Одеси, лиманів є курортними місцевостями, а створення 

курорту Куяльник сприяло активному розвитку санаторно-курортної сфери [3].  
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Метою статті є аналіз тенденцій розвитку лікувально-оздоровчих 

комплексів Одеської області, особливості діяльності санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів, а також можливі напрямки розвитку галузі. Завданням є 

визначення ключових напрямків розвитку лікувально-оздоровчого туризму 

Одеського регіону. 

Функціонування лікувально-оздоровчих комплексів забезпечуються 

природними рекреаційними факторами та наявною інфраструктурою, 

відповідним персоналом та органами управління. Існують підходи до 

класифікації внутрішньої структури лікувально-оздоровчих комплексів, які 

основані на продуктовому підході (рис. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Внутрішня структура лікувально-оздоровчих комплексів [4] 
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оздоровчих послуг є створення умов для поліпшення стану здоров’я, 

продовження тривалості життя та періоду активного довголіття населення, 

упровадження здорового способу життя шляхом формування та розвитку 

ефективного, прибуткового та конкурентоспроможного санаторно-курортного 

комплексу.  
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Завданнями реформування санаторно-курортної галузі має бути 

збереження лікувальних факторів курортів від забруднення та зниження їх 

лікувальної цінності, покращення екологічного стану довкілля, забезпечення 

попиту населення у лікуванні та оздоровленні на підприємствах санаторно-

курортної галузі, підвищення якості санаторно-курортних та оздоровчих 

послуг, підвищення рентабельності спеціалізованих засобів розміщування [4]. 

Одеський регіон має значний природно-рекреаційний потенціал для 

розвитку санаторно-курортного комплексу, лікувально-оздоровчого туризму, 

лікувально-оздоровчої та спортивної рекреації. Важливою природно-

рекреаційною складовою частиною залишаються комфортні кліматичні умови з 

тривалістю сонячного світла від 2120 годин на півночі області до 2339 годин на 

півдні, у теплий період року – близько 1678 годин на Чорноморському 

узбережжі [5]. Санаторно-курортний комплекс досліджуваного регіону 

складається з трьох курортно-рекреаційних районів: Одеського, Білгород-

Дністровського та Татарбунарського. Головними природно-рекреаційними 

ресурсами цих районів є пляжні у комплексі з комфортними кліматичними 

умовами у період літньої рекреації, а також розміщення на узбережжі Чорного 

моря. 

Мережа закладів санаторно-курортної сфери Одеського регіону має 

загальну тенденцію до скорочення їх кількості (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Кількість закладів розміщення лікувально-оздоровчого 

призначення Одеської області [8] 
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Так, порівняно з 2005 роком кількість санаторіїв та пансіонатів з 

лікуванням скоротилась майже на 40% (37 закладів у 2005 році, 25 закладів у 

2020 році), санаторіїв-профілакторіїв – майже на 85% (9 закладів у 2005 році,                

2 заклади у 2020 році), будинків та пансіонатів відпочинку – на 60%                

(18 закладів у 2020 році, 5 – у 2020 році) [6].  

Такі зміни відбулись, через скорочення державного фінансування закладів 

санаторно-курортної сфери в умовах конкурентного ринкового середовища, 

зниження фінансового потенціалу профспілкових організацій в оздоровленні 

працівників, приватизаційних процесів, проблем самофінансування відтворення 

ресурсно-майнового потенціалу підприємств, диференціації добробуту різних 

верств населення та вікових груп, уповільнення соціальних гарантій держави 

щодо оздоровлення відповідно до наявних потреб споживачів, а також 

причинами скорочення мережі закладів санаторно-курортної сфери є 

неефективне управління, фінансування за залишковим принципом, перехід із 

державного до відомчого управління [6]. 

Важливим аспектом діяльності спеціалізованих засобів розміщування є 

лікування та оздоровлення з використанням не тільки кліматичних умов, але й 

бальнеологічних ресурсів, відповідної бальнеотехніки для використання 

лікувальних грязей та мінеральної води, що розміщена в Одеському регіоні.  

Аналіз показників за закладами розміщення щодо порівняння 2013 та               

2019 років виявив скорочення кількості обслугованих осіб закладами 

санаторно-курортного господарства Одеської області, за винятком баз та інших 

закладів відпочинку, де відбулося зростання на 114% [7]. 

В межах території Одеської області розташовано кілька провінцій з 

мінеральними водами: азотні різного іонного складу (термальні), хлоридні, 

натрієві і кальцієво-натрієві розташовані в центральній частині області, на 

півночі – сульфатні різного катіонного складу та гідрокарбонатно-сульфатно-

хлоридні натрієві, у південній частині – метанові та азотно-метанові 

(гідрокарбонатно-хлоридні натрієві, кальцієві та магнієво-кальцієві) (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Родовища лікувальних мінеральних вод в Одеській області [7] 

Найменування та 
розташування 
родовища 

Експлуатаційні 
запаси мінеральних 

вод, м3/ добу 

Видобуток, м3/ добу Призначення 

Лікувальні води без специфічних компонентів та властивостей 
Одеське-2, м. Одеса 2272,0 396,0 Лікувальні питні 
Куяльницьке, 13 км 
на північ від Одеси 

834,0 31,0 Лікувальні питні 
551,0 139,3 Бальнеологічні 

Сергіївське, 18 км на 
південь від 
Білгорода-
Дністровського 

354,0 не виявлено Лікувальні питні 

Бромні лікувальні води 
Одеське-1 173,0 не виявлено Бальнеологічні 
Сергіївське 375,0 не виявлено Бальнеологічні 
Кароліно-Бугазьке 1800,0 не виявлено Бальнеологічні 

 

Цей тип мінеральних вод об’єднують у групу мінеральних вод без 

специфічних компонентів та властивостей. Метанові та азотно-метанові 

хлоридно-гідрокарбонатні натрієві води з мінералізацією 3,0 г/дм3 поширені в 

районі курортів Сергіївка, Затока та Приморське. Розташовані вони на глибині 

200-300 м у вапнякових породах. На території Одеської області поширені 

мулові сульфідні лікувальні грязі приморського підтипу, які використовуються 

для лікувальних цілей у вигляді ванн, аплікацій тощо. Родовища лікувальних 

грязей переважно приурочено до лиманів та озер Дунай-Дністровської групи 

(табл. 2).  

Таблиця 2 – Лікувальні грязі Одеського регіону [8] 

Назва водного 
об’єкта 

Площа 
грязьових 

покладів, км2 

Середня 
потужність 

шару грязі, км2 

Максимальна 
потужність шару 

грязі, м 

Балансові 
запаси грязі, м3 

Тилігульський 
лиман 

48,1 0,48 0,8 11200000 

Куяльницький 
лиман 

53 0,45 1,0 15300000 

Хаджибейський 
лиман 

76,8 0,37 0,7 11000000 

Будацький лиман 19,37 0,52 1,1 4190000 
оз. Бурнас  - 0,1 0,6 3200000 
оз. Алібей  - 0,1 0,6 16900000 
оз. Шагани  - 0,1 1,2 14600000 
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Серед адміністративних одиниць області найбільша кількість 

спеціалізованих закладів знаходиться в Одесі (4 заклади), Білгороді-

Дністровському (7 закладів), по 1 засобу розміщення є у Березівському, 

Кілійському, Овідіопольському, Татарбунарському районах [3]. Загалом 

показники діяльності закладів санаторно-курортного господарства свідчать про 

негативну тенденцію. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі України, 

схвалена у 2003 році, кардинально не змінила ситуацію. Такі проблеми, як 

недосконалі механізми комплексного розвитку курортних територій, 

зношеність основних фондів, відсутність інвестицій, низький рівень управління 

та неефективного маркетингу, низький рівень якості обслуговування, 

залишаються актуальними.  

Прийнята Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року 

передбачає системне підвищення якості інфраструктури курортів та 

рекреаційних територій шляхом комплексної програми поетапного 

вдосконалення матеріально-технічної бази з використанням кластерних 

моделей, державно-приватного партнерства та соціального замовлення [7].  

Обидві стратегії відзначають необхідність модернізації матеріально-

технічної бази, створення умов для залучення інвестицій на основі державно-

приватного партнерства. Регіональна програма розвитку туризму й курортів 

Одеської області передбачає розвиток точковий, а саме розвиток курортів 

Сергіївка, У програмі відсутнє загальне бачення розвитку санаторно-

курортного господарства, що потребує визначення ключових напрямів з огляду 

на національні програми розвитку туризму й курортів. 

Отже, негативні тенденції у сфері санаторно-курортного господарства 

накопичувались впродовж тривалого періоду. Хронічне недофінансування, 

втрата споживачів послуг призводять до погіршення матеріально-технічної 

бази, відставання у розвитку лікувально-оздоровчого туризму регіональних 

ринків у Європі. Відірваність від маркетингових інструментів просування 

продукту санаторно-курортного господарства поглиблює, з одного боку, 

економічні проблеми в операційній діяльності закладів, з іншого боку, втрату 
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потенційних комерційних споживачів, що можуть бути залучені через мережу 

підприємств туристичної сфери та забезпечувати підприємства доходами. 

Розвиток санаторно-курортної сфери неодмінно має бути пов’язаний із 

заходами законотворчого характеру, системою фінансування підприємств, 

створенням умов для залучення інвестицій. Тривалі негативні тенденції лише 

будуть призводити до скорочення кількості закладів, втрати кваліфікованих 

кадрів, погіршення матеріально-технічної бази.  

Необхідно вдосконалити реєстр лікувальних ресурсів, оцінку матеріально-

технічної бази, залучення фахівців щодо просування продукту санаторно-

курортної сфери, підтримку та постійне навчання медичного персоналу, вихід 

на ринки потенційних споживачів за кордоном, а також розроблення дієвої 

програми регіонального розвитку санаторно-курортної сфери Одеської області, 

залучення приватного капіталу, сприяння державно-приватному 

співробітництву у галузі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЗАПОВІДНИКІВ І НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ ЯК 

ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

У даній статті розглянуто сучасне становище природно-заповідних 

територій України, надана порівняльна характеристика розвитку природно-

заповідного фонду з 2010 по 2020 рр., визначено основні напрямки та 

перспективи подальшого розширення природно-заповідного фонду на 

території України. 

Ключові слова: заповідний, природно-заповідний фонд, національний парк, 

біосферний заповідник. 

Постановка проблеми. Український природно-заповідний фонд славиться 

численною кількістю своїх заповідних територій, які є унікальними в своєму 

роді. Проте, незважаючи  на це уряд дуже повільно веде справи щодо 

розширення наукових пошуків, виділення коштів на підтримку наявних 

природоохоронних територій та на дослідження нових. Нові наукові теорії на 

рахунок перспективи створення нових заповідників, а також розвитку вже 
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існуючих природоохоронних територій та об'єктів допоможуть сформувати 

екологічний каркас не лише регіонів, а й усієї країни в цілому, сприятимуть 

розвитку екологічної освіти і туризму, в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослідження 

природоохороних територій та заповідників України внесли такі вітчизняні 

вчені, як Третяк А М., Винницький, Б. В., Дручак В. М., Мась А. Ю., Кузьменко 

Л. М., Ратейчак Ю. О. та багато інших. Щоправда ступінь вивчення існуючих 

природоохоронних територій та нових об'єктів поки є недостатнім. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Усі біологічні ресури, зокрема 

рослини і тварини потребують встановлення особливого режиму охорони. Як 

показують екологоекономічні розрахунки, біосфера може нормально 

функціонувати та відновлюватись тільки якщо природоохоронна територія в 

кожній країні становитиме не менше 15%. Під час створення даних об'єктів 

визначають такі їх критерії [1]: 

- стан та основні цілі режиму для використовуваної території. При цьому 

визначаються наступні варіації: повне обмеження господарського користування 

природоохоронної території; максимальне обмеження використання 

природоохоронної території в наукових та туристичних цілях; 

- регенерація природних ресурсів на території даного об'єкта; 

- відповідна охорона об'єктів освітнього та меморіального визначення; 

- ступінь складності природоохоронної території. Наприклад, окремий елемент 

ландшафту або ландшафт повністю, один або декілька видів природних 

ресурсів та ін.; 

- обмеження режиму у часі на природоохоронних територіях.  Режим може бути 

введено як на обмежений так і на необмежений відрізок часу. 

Природно заповідний фонд України (ПЗФ) включає такі об'єкти, як: 

ділянки суші і води, природні комплекси та території, які являються цінними з 

точки зору природоохорони, рекреації, або науки і включені в список 

природоохоронних об'єктів з ціллю збереження ландшафтів, флори і фауни, а 

також підримки загального екологічного балансу окремого регіону, і країни в 

цілому. 
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Відповідно до чинного законодавства до ПЗФ України відносять такі 

території та об'єкти, які вирізняються ступенем суворості режиму [2]. 

Природні території й об'єкти ПЗФ України: 

1. Природні заповідники. 

2. Заказники. 

3. Національні природні парки. 

4. Біосферні резервати. 

5. Пам'ятки природи. 

6. Регіональні ландшафтні парки. 

7. Заповідні урочища. 

Штучно створені об'єкти ПЗФ України: 

1. Ботанічні сади. 

2. Зоологічні парки. 

3. Дендрологічні парки. 

4. Парки — пам'ятки садово-паркового мистецтва. 

Поняття «режиму природоохоронних територій та об'єктів» - це науково-

обґрунтовані екологічні вимоги, норми та правила, за допомогою яких держава 

визначає правовий статус даних територій, а також, допустиму для них 

діяльність, порядок охорони, користування і відтворення їх природних 

екосистем. 

Розглянемо поняття та принципи функціонування об'єктів та територій 

природо-заповідного фонду України. 

Природними заповідниками є - території, на яких зберігаються та 

досліджуються усі складові екосистеми: грунт, вода, повітря, флора та фауна. 

Дані території вилучені з господарського користування і оберігаються, в першу 

чергу, для збереження інформації про справжню природу (без людського 

впливу над нею), а також для наукових цілей та досліджень загального 

становища природи в країні. В природних заповідниках заборонено будь-яке 

використання природного потенціалу в господарських цілях, здійснення 

біотехнічних заходів, не регулюється кількість тварин та рослин, а туризм є 

обмежений або, взагалі, заборонений. Усі природні заповідники у своїй 

діяльності керуються наступними принципами[3]: 
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- територія даного об'єкта повинна бути щонайменш змінена через 

господарську діяльність; 

- дані території повинні включати рідкісні види флори і фауни; 

- розміри заповідників повинні бути достатніми для саморегулювання 

природних процесів; 

- елементи, які знаходяться на даній території є під загрозою зникнення. 

Наступним об'єктом ПЗФ є національні парки. Даний термін визначають, 

установи державного значення, які мають природоохоронне, рекреаційне або 

науково-освітнє орієнтування і створюються з метою збереження та охорони 

природних систем та рідкісних об'єктів, забезпечуючи їх відтворення.  

На відміну від заповідників, в національних парках охорона природи 

поєднується з туризмом та рекреацією. Тобто туризм на даних територіях не 

лише дозволяється, а й навіть вітається. Проте завдання рекреації не повинно 

переважати завданню збереження природи. Основними цілями національних 

парків є[4]: 

- збереження унікальних екосистем; 

- підтримка біологічного різноманіття певної території; 

- збереження флори і фауни; 

- проведення наукових досліджень об'єкта та контроль стану природного 

середовища; 

- забезпечення туристичних та рекреаційних цілей населення. 

Проте, навіть з урахуванням усіх позитивних рис національних парків, 

вони все ж таки мають негативні ознаки на території України: 

- розміри національних парків є надзвичайно малими і це не забезпечує 

достатнього відновлення прородної екосистеми; 

- поблизу знаходяться населені пункти та землекористувачі; 

- інтенсивно використовуються ближні території. 

Біосферні заповідники являються природоохоронними та науково-

дослідними установами міжнародного значення, які створені для охорони 

природних комплексів біосфери, здійснення контролю за процесами, які тут 

протікають, дослідження природи та її змін під антропологічною дією. 
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Біосферним заповідником може стати будь-який національний парк та 

природний заповідник за умови, якщо до його складу входять території й 

об'єкти природно-заповідного фонду інших категорій та інших земель і вони 

належать до всесвітньої глобальної мережі біосферних заповідників. До 

функцій біосферного заповідника можна віднести[5]: 

- охорона видів флори та фауни, ландшафтів та екосистем; 

- активний розвиток наувих досліджень на регіональному, національному та 

світовому рівнях; 

- контроль стану природного середовища на глобальному рівні. 

Розглянемо порівняльну таблицю 1, де відображені зміни у становищі 

природно-заповідного фонду України з 2010 по 2020 роки. 

Таблиця 1 – Зміни у становищі ПЗФ України в період 2010-2020 рр. [8] 

Категорії територій та об'єктів ПЗФ 
України 

2010 р. 2020 р. 
Кількість Площа, тис. 

га 
Кількість Площа, тис. 

га 
Природні заповідники 16 162,7 19 163,7 
Біосферні заповідники 4 222,1 4 226,3 
Національні природні парки 11 599,8 15 871,9 
Заказники 2432 967,5 2658 1563,3 
Пам'ятки природи 2992 21,0 3044 124,6 
Ботанічні сади 22 2,0 22 1,9 
Зоологічні парки 12 0,4 12 0,4 
Дендрологічні парки 35 1,4 41 1,5 
Парки — пам'ятки садово-паркового 
мистецтва 

516 13,4 537 13,4 

Регіональні ландшафтні парки 28 412,3 44 1615,3 
Заповідні урочища 740 76,0 775 83,7 
Усього (фактична площа ПЗФ України) 6808 2396,7 7169 4367,4 
Відсоток фактичної площі ПЗФ від 
площі України 

 4,0  6,9 

 

Як бачимо, розвиток природно-заповідного фонду України присутній, але, 

на жаль, він є недостатнім в розрізі десяти років. 

Виділяють наступні критерії розвитку країни, відповідно до розвитку 

ПЗФ[6]: 

- відсоток загальної площі ПЗФ (абсолютний та відносний), до загальної площі 

держави; 
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- якісний склад природоохоронних об'єктів та територій. До цієї категорії також 

відносять поліфункціональні землі; 

- складання та дотримання перспективного плану розвитку природоохоронних 

територій на державному рівні; 

- наявність заповідників міждержавного значення. В Європі такі заповідники 

поєднують заповідні мережі різних країн, створюючи основу для спільних 

інтернаціональних досліджень. 

Відповідно до першого критерія зараз в Україні показник території 

природно-заповідного фонду складає приблизно 6,9% території. Даний 

показник достаньо низький, якщо брати до уваги те, що за національним 

стандартом ПЗФ будь-якої країни повинно складати приблизно 15%, проте 

темпи росту в порівнянні з 2010 роком все ж таки цілком задовільні. 

Відповідно до другого критерія, Україна не лише зберігає мережу 

заповідників, але і формує велику мережу поліфункціональних за площею 

територій, таких як, національні та регіональні ландшафтні парки. Площа 

національних парків сьогодні навіть перевищує площу заповідників в України. 

Також збільшується кількість місцевих та регіональних парків. 

На рахунок третього показника, Україна має затверджену в 1994 р. 

програму перспективного розвитку її заповідної справи. Цей документ 

спрямовує державні дії на збільшення кількості територій та об'єктів 

природоохоронного значення, а також частки поліфункціональних територій. 

Виконуючи план положень Загальнодержавної програми формування 

національної екомережі з 2000 – 2020 рр. здійснено наступні роботи щодо 

створення нових та розвитку існуючих природоохоронних територій[7]: 

- створено Ічнянський національний природний парк (Чернігівська обл.); 

- створено природний парк "Гомільшанські ліси" (Харківська обл.); 

- створено національний природний парк "Галицький" (Івано-Франківська 

обл.); 

- створено Мезинський національний природний парк (Чернігівська обл.); 

- розширено територію Канівського природного заповідника (Черкаська обл.). 
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Проте найбільшої уваги заслуговує четвертий критерій, а саме створення 

міждержавних територій для спільного дослідження з Європою. Даний 

критерій є дуже актуальним для України, адже багато український природно-

заповідних територій (Східні Карпати, Розточчя, Українське Полісся, відроги 

Середньоросійської височини) продовжуються на території інших держав. 

Перший такий міждержавний заповідник створений у Східних Карпатах. Він 

має назву масив Стужиця і займає площу майже 15 тис. га. Даний заповідник 

увійшов до складу першої в Центральній Європі трилатеральної міждержавної 

території — українсько-польсько-словацького біосферного резервату "Східні 

Карпати"[7]. 

Отже, Україні необхідно збільшувати площу ПЗФ для встановлення 

геоекологічної рівноваги. Збільшення площі ПЗФ можливе за рахунок 

включення в список природоохоронних територій та об'єктів, ділянок, які є 

найменше зміненими антропогенною діяльністю, територій, на яких є види 

рослин і тварин, занесені до Червоної книги України, ділянок з природними 

рослинними угрупованнями, занесеними до Зеленої книги України, районів, в 

яких інтенсивно розвиваються ерозійні процеси, зсуви, а також унікальні 

природні об'єкти, розташовані на території України (печери, водоспади, гірські 

вершини, річкові долини, екзотичні рослинні угруповання та ін.). 

Підсумовуючи усе вище сказане, можемо зробити наступні висновки: 

- хоча на сьогоднішній день Україна має низький відсоток природоохороних  

територій – лише 6,9% - його ріст є беззаперечним; 

- формується велика кількість поліфункціональних територій, а також  

національних та регіональних ландшафтних парків; 

- збільшується мережа місцевих та регіональних парків; 

- формується мережа міждержавних природоохоронних територій, що є 

надзвичайно актуально для України, адже багато українських  

природоохоронних територій продовжуються на території інших країн, які з 

нею межують. 
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УДК 338.48:656.61.330.341 

Аліна Присяжнюк 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК РИНКУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ 

У статті розглянуто питання щодо ключових факторів розвитку світового 

ринку круїзного туризму. Визначено зміни у його структурі за регіональними 

туристичними потоками. Охарактеризовано стратегічні напрями діяльності 

провідних круїзних компаній, визначено їх ринкові пріоритети. Окреслена 

проблема круїзного туристичного продукту по формуванню диференційованої 

пропозиції на борту судна без використання потенціалу дестинацій на шляху 

слідування маршруту. Зроблено припущення, що комбіновані круїзні продукти 

можуть сформувати стійкий сегмент на ринку та стати основою для 

активного розвитку круїзного туризму у нетипових районах в майбутньому. 

Ключові слова: круїзний туризм; ринок круїзного туризму; круїзні компанії; 

сталий розвиток; перспективні напрями. 

Постановка проблеми. Насиченість туристичного ринку продуктами та 

послугами зумовлює постійну потребу у пошуку нових рішень, що здатні 

забезпечити конкурентоспроможність туристичних підприємств. Темпи 

зростання обсягів круїзного туристичного потоку у світі свідчать про здатність 

учасників ринку задовольняти різні групи потреб (мотивів) споживачів. На 

прикладі круїзного туризму в повній мірі реалізується концепція сталого 

розвитку туризму, розвиваються дестинації та освоюються нові географічні 

території. Однак, питання щодо оцінки стратегічних перспектив та альтернатив 

розвитку круїзного туризму залишаються не дослідженим. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Більшість публікацій з тематики 

круїзного туризму [6] присвячена вивченню стану та особливостей розвитку 

конкретного географічного району, відповідно представляється кейс з 

ідентифікацією проблем та пропозиціями, сформованими на основі 

міжнародного досвіду. Результатом розвитку круїзного ринку є поява широкої 
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лінійки тематичних продуктів та спеціалізованих ліній [1, 2, 3, 4, 5, 6], а також 

застосування нових технічних рішень на транспорті. Але дослідження круїзного 

ринку в Україні не є пріоритетними через відсутність внутрішнього 

конкурентного ринку, високу вартість туристичного продукту у порівнянні з 

продуктами масового ринку. 

Метою статті є дослідження напрямів розвитку ринку круїзного туризму. 

Виклад основного матеріалу. У 2017 році на ринку круїзного туризму 

обслуговано 25,2 млн.осіб, (37,1 млрд. дол. США) що на 6,6% більше у 

порівнянні з 2016 роком, і на 63,4% у порівнянні з 2007 роком [4]. Сталість 

попиту на круїзний продукт в світі в останні десятиліття була зумовлена 

постійною модернізацією круїзних суден, формуванням пакетних замовлень на 

будівництво нових мегалайнерів, оновленням і модернізацією пасажирських 

причалів, удосконаленням портової інфраструктури. Ці чинники визначили 

інтерес до провідних круїзних маршрутів, однак сьогодні вже реалізовано 

більшість технологічних рішень щодо перетворення суден на міста-курорти із 

природними ландшафтними зонами, аквапарками, театрами, планетаріями, 

трасами для проведення гонок тощо, враховуючи індивідуальні рішення по 

впровадженню нововведень із суміжних секторів економіки. Перенесення 

продуктових, технологічних та управлінських інновацій передбачало 

розширення лінійки пропозицій та посилення конкурентоспроможності 

конкретного судна, і також маршруту. 

Узагальнено, базовим напрямом розвитку круїзного ринку було нарощення 

потужностей суден для реалізації концепції „лайнер як місто-курорт” у всіх 

регіонах світу. Однак нові виклики та орієнтування на сталий розвиток 

суспільства, вносять корективи у роботу компаній. Сучасне судно, серійного 

проекту або те, що проектується індивідуально, вже має відповідати 

екологічним стандартам. Це змінює і напрям розвитку круїзного ринку, 

визначаючи пошук нових ощадливих технологій, які можна реалізувати на 

суднах без втрати рівня якості обслуговування.  
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Відповідно основою нових круїзних продуктів повинні бути лайнери 

нового покоління, здатні на самостійну переробку твердих відходів, 

генерування і акумулювання електроенергії, тобто відтворення повного 

виробничого циклу. Технічні можливості зазначених суден повинні 

інтегруватися з потребами подорожуючих та пріоритетами щодо збереження 

туристичних ресурсів, одночасно підтримуючи оптимальний рівень безпеки. 

Розв’язується одна з ключових проблем і в результаті збільшується життєвий 

цикл судна та його продукту. Однак виникає питання щодо розбудови круїзної 

інфраструктури, насамперед причалів, здатних обслуговувати нові судна.  

Мультиплікативний ефект в круїзному туризмі через диференціацію 

пропозиції, зростання якості обслуговування пасажирів призводить до 

формування додаткових робочих місць та зростання бюджетних відрахувань у 

сформованих круїзних центрах. Ризики по залученню інвестицій у 

інфраструктурні проекти розраховуються за співставлення обсягів капітальних 

вкладень провідних круїзних компаній у розбудову флоту. Плани приватного 

бізнесу щодо нових суден відображаються у планах місцевих та регіональних 

інституцій щодо їх обслуговування. Відповідність кількості пасажирських 

причалів до кількості круїзних суден: у 2007 році на кожне судно в середньому 

менше 1,2 тис. причалів, у 2017 році – близько 1,5 тис., за прогнозами на 2027 

рік – понад 1,7 тис; хоча темпи активного зростання показників визначаються 

другою половиною 2010-х років. 

Слід також відмітити, що виходу судна на круїзний маршрут передує 

прогнозна оцінка його пропускних можливостей відповідно до темпів 

зростання регіонального ринку, а також аналіз економічної ситуації в країнах-

постачальниках круїзних туристів, оскільки економічна ситуація суттєво 

впливає на рівень споживання круїзного туристичного продукту.  

У 2017 році глобальний круїзний ринок формують 365 суден та 535 тис. 

пасажирських причалів. В той же час за прогнозами, що базуються на обсягах 

суднобудівних замовлень, до 2027 року кількість причалів зросте до 750 тис. 

для обслуговування 434 суден круїзного флоту [7].  



193 
 

Очевидно, що зазначені статистичні дані враховують стратегії провідних 

учасників ринку «Carnival Corporation» (NYSE: CCL), «Royal Caribbean Cruises 

Ltd. Co» (NYSE: RCL), «Norwegian Cruise Line Holdings Ltd» (NASDAQ: 

NCLH), «MSС Cruises», «Genting Group Hong Kong» (SENK: HKG) щодо 

розвитку освоєних географічних сегментів. Адже, загальновідомо, що в 

круїзному туризмі існує чітка сегментація ринку за географічним критерієм та 

класом послуг (бюджетні, преміум, люкс, спеціальні пропозиції відповідно до 

умов та можливостей суден).  

Структура попиту за регіонами у період 2007-2017 роки зазнає значних 

змін : з 90,6% до 61,5% скорочуються обсяги потоку у найбільш розвинені 

регіони круїзного ринку, а саме: Кариби і Багами, Європа, Середземне море; 

формується попит на продукти в Азії (особливо Китаї) і Австралії. 

Розвиток Азійсько-Тихоокеанського регіону пов’язаний із роботою 

«Genting Hong Kong» по нарощенню круїзного флоту для організацій річкових 

та морських круїзів. Наприклад, флот компанії «Star Cruises» на 2017 рік 

нараховує 7 суден, в тому числі два з них запущено у 2016 та 2017 роках, а у 

планах замовлення на 2020 та 2021 роки [8].  

За прогнозами експертів у 2027 році місткість ринку круїзного туризму 

складе понад 38 млн.осіб, що забезпечить темп приросту у 151% у порівнянні з 

2017 роком (на 12,8 млн. більше). Для підтримки темпів зростання ринку 

здійснюються інвестиції у суднобудування, проводиться підтримка курсу на 

інноваційність технологій, здійснюється політика щодо сталої співпраці з 

партнерами-постачальниками.  

Замовлення суден та укладання контрактів на будівництво залежить від 

потужностей суднобудівних підприємств та верфей, роботи їх постачальників 

та партнерів тощо, і окремо визначається масштабами роботи в межах кожного 

конкретного проекту. Нарощення замовлень на нові будівництва сформувало 

листи очікувань на провідних суднобудівних підприємствах Німеччини, 

Голландії, Італії, Франції, США, Японії та інших країн. Слід зазначити, що 

провідні круїзні компанії позиціонують всі свої бренди як окремі торговельні 
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марки (в тому числі як окремий бренд сьогодні може позиціонуватися і 

конкретне круїзне судно), об’єднуючи їх у групу для надання додаткових 

гарантій безпеки туристам та дифузії інновацій. Частка ринку сучасних 

круїзних ліній складає 70,5% від світової пропозиції, сегмент преміум займає 

24,4%, на їх формування працюють понад 20 великих та середніх компаній 

(материнських та дочірніх), просуваючи продукт в основних круїзних регіонах 

світу. За оцінками експертів у період 2006-2017 років майже 70%. 

Дані щодо замовлень та контрактів на будівництво суден на круїзному 

ринку свідчать про оновлення круїзного флоту, адже загальна кількість суден 

складає 147, а зростання ринку на 2027 рік передбачено до рівня 434 одиниць, 

тобто лише на 69 більше від 2017 року. Вартість проектів знаходить в діапазоні 

від 50 млн. до 1,4 млрд. доларів США.  

Конкретна стратегія лідерів ринку по нарощенню круїзного флоту є 

наступальною, оскільки всі компанії працюють на оновлення основних засобів: 

«Carnival Corporation» – 26 одиниць, включаючи 6 суден для базової марки,                

6 суден для «Princess Cruises», по 4 для «Costa Group» та «AIDA Cruises»; 

«Royal Caribbean Cruises Ltd. Co» – 24, в тому числі 7 суден для базової марки, 

по 4 для «Celebrity Cruises» та «Silversea Cruises», а також 9 у партнерстві з 

«TUI»; «Norwegian Cruise Line Holdings Ltd» – 11; «MSС Cruises» – 14; «Genting 

Group Hong Kong» – 7, включаючи 4 судна для «Crystal Yacht Expedition 

Cruises»; «Viking Ocean Cruises» – 18.  

Замовлення на будівництво суден дозволяє розробити більш точні 

прогнози розвитку ринку. Клас суден вказує на перспективи освоєння певних 

регіонів світу, однак визначити конкретні стратегічні цілі компаній складніше. 

Базовими цілями безумовно є утримання позицій на ринку, оновлення флоту за 

всіма сегментами ринку, надання комплексного пакету послуг за рівнем сервісу 

обраного туристом тощо, що відповідає якісній структурі замовлень на нові 

судна, серед яких є лайнери різної місткості на дизельних двигунах (від 2-х до 

10-и) та парусні яхти класу люкс. Відповідно, ключовим у розвитку ринку 

круїзного туризму на сучасному етапі є формування флоту під конкретні 

сегменти ринку з врахуванням латентного попиту та в розрізі популярності 

сучасних круїзних продуктів.  
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В регіональному розрізі складніше ідентифікувати задачі круїзної 

компаній, але закріплення за окремими дочірніми компаніями маршрутів, 

формує потенціал для регіонального аналізу.  

Сьогодні круїзними операторами вже освоєно більшість туристичних 

дестинації світу і актуальним є питання щодо зменшення навантаження на ці 

рекреаційні території, формування нових конкурентних переваг, в тому числі 

використовуючи мобільність суден. 

Круїзери шукають нових вражень і звикли до тематичних пропозицій, які 

сміливо можна вважати стандартними продуктами компаній. Серед них можна 

виділити освітні, гастрономічні, еногастрономічні подорожі тощо.  

Для окупності проектів щодо стабільного функціонування та розвитку 

круїзного туризму потрібно забезпечувати сталість попиту на десятиліття 

вперед. Вважаємо, що цього можна досягти за рахунок розширення 

(перетворення) ринкової ніші комбінованих продуктів на повноцінний сегмент.  

Зазвичай термін „комбінований продукт” в круїзному туризмі вживають 

при використання в межах продукту різних видів транспорту. Типовим для 

ринку є пропозиції щодо переміщення авіатранспортом, однак формуються і 

пропозиції з використанням залізничних сполучень. Звичайно, що трансфер на 

судно у порт до початку маршруту та з порту призначення не є частиною 

комбінованого продукту. 

Поява на ринку комбінованих продуктів пов’язана із зростанням рівня 

конкуренції, і є реакцією на зміни у структурі попиту.  

Комбінованими є продукти, що поєднують в своїй структурі декілька видів 

відпочинку за формулою „круїз-дестинація”. До переваг таких пропозицій на 

круїзому ринку належать: для учасників ринку, в тому числі виробників: 

кооперація круїзних операторів з операторами внутрішнього туризму, сприяння 

у розвитку дестинацій через збільшення кількості туристів і грошових 

надходжень; для туристів: поєднання різних видів відпочинку, можливість 

ознайомлення з більшою кількістю атракцій дестинації, формування нових 

вражень від відпочинку. 



196 
 

Комбіновані круїзні продукти можуть формуватися на лініях всіх класів, 

однак повинні бути підкріплені наземними атракціями з відповідним рівнем 

обслуговування. Включення позабортового обслуговування у структуру 

туристичного продукту потребує організаційної роботи за конкретними 

маршрутами та може передбачатися у програмі туру до круїзу, після круїзу та 

під час круїзу.  

Наприклад, «Genting Hong Kong» вже має партнера Travellers International 

Hotel Group, Inc. – власника наземної атракції на Філіппінах, яка включає 

чотири готелі, один готельний комплекс, торговий центр, чотири кінотеатри та 

багатоцільовий театр [8]. Розширення обслуговування за межами судна не 

зменшить ключову цінність круїзу, а дозволить охопити увагою атракції, що 

раніше не могли бути пов’язані з круїзом через відсутність доступу до водних 

шляхів.  

Висновки. У довгостроковій перспективі ринок круїзного туризму повинен 

розвиватися не тільки за рахунок будівництва суден та їх реновації. Особливої 

уваги потребує вивчення потенціалу туристичних продуктів, що можуть бути 

створенні на базі круїзів, в тому числі комбінованих турів. 

Список використаних джерел: 

1. Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Ринки туристичних 

послуг: стан і тенденції розвитку: монографія. Одеса: Астропринт, 2013. 304 с. 

2. The Global Economic Contribution of Cruise Tourism 2017. CLIA. 

URL:www.cruising.org/…/Global_Cruise_Impact_Analysis 017.pdf (дата 

звернення 03.04.2021). 

3. Cruise Lines International Association, Inc (CLIA). URL: 

http://www.cruising.org/ (дата звернення 03.04.2021). 

4. Cruise Market Watch: URL: http://www.cruisemarketwatch.com/ (дата 

звернення 05.04.2021). 

5. Антоненко І.Я. Формування інноваційного продукту круїзного туризму: 

монографія. К., 2016. 246 c. 

6. Cruise Industry News Annual Report: URL: 

https://www.cruiseindustrynews.com/annual-cruise-industry-report.html (дата 

звернення 05.04.2021). 



197 
 

7. Genting Hong Kong. веб-сайт. URL: 

http://www.gentinghk.com/en/home/profile.aspx   (дата звернення 06.04.2021). 

8. Cruise ships on order – AMEM Communication URL: 

https://www.amem.at/pdf/AMEM_Cruise-Ships-on-Order.pdf (дата звернення 

06.04.2021). 

 

УДК 663.954.5:637.54(045) 

Владислав Пукай 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ УПАКОВКИ ТУШОК ПТИЦІ 

М’ясопереробні підприємства є частиною ланцюга «виробництво – переробка 

– реалізація», тому знаходяться в прямій залежності від стану м’ясо 

продуктового виробництва загалом, яке передбачає головним завданням 

забезпечення внутрішньої потреби України м’ясом за рахунок власного 

виробництва, а отже, нарощування його обсягів, збільшення експорту та 

відмову від ввезення імпортного м’яса для внутрішніх потреб.   

Ключові слова: м’ясо, птиця, технологія, проектування, переробка, упаковка. 

Постановка проблеми. Більшість українських м’ясопереробних 

підприємств знаходяться в занепаді, не є конкурентоспроможними як на 

зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, не розвиваються інноваційно. 

Негативні процеси, що наразі склалися в м’ясо продуктовому виробництві, не 

тільки гальмують інноваційний розвиток підприємств, а й перешкоджають 

євроінтеграційному вектору розвитку України. Ці та інші проблеми потребують 

обґрунтування більш ефективних, дієвих механізмів й інструментів формування 

та забезпечення довготривалого інноваційного розвитку підприємств. 

Актуальність теми. В наш час м’ясо птиці стає більш популярнішим за 

інші види м’яса, саме тому дослідження та удосконалення технологічних 

процесів виробництва м’яса птиці, розробка нових технологій є актуальними й 

досі. 
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Метою нашої роботи було дослідження існуючих технологій упаковки 

тушок птиці та встановлення можливості її удосконалення. 

Для досягнення мети нами було поставлено наступні цілі: 

-дослідити ринок виробників упаковки. 

-визначитись з існуючими технологіями упаковки. 

-вдосконалити існуючі технології упаковки. 

Дослідженнм питань переробки тушок птиці займались такі вчені, як:               

С.П. Ботанін, В.А. Числов, С.Н. Гавриленко, Е.Н. Коротков, Т.М. Приліпко, 

Г.О. Бірта, Д.І. Козміч. 

Виклад основного матеріалу. Високі обсяги і темпи зростання виробництва 

і споживання м’яса птиці стабільно характерні в Україні останні двадцять років. 

Це зумовлює пріоритетність забезпечення не лише комплексної і раціональної 

переробки птиці, а й удосконалення заходів зі збереження її якості і безпечності 

протягом тривалого зберігання. Розробка і наукове обґрунтування ефективних 

технічних рішень, що дозволяють накопичити значний запас такої сировини і 

напівфабрикатів, особливо актуальні сьогодні, в умовах суттєвого коливання 

цін на м’ясо птиці, пов’язаного зі зростанням видатків, що у свою чергу є 

наслідком соціальних, економічних та політичних явищ. 

М'ясо птиці - важлива складова в харчуванні людини. У ньому багато 

цінних білків, вітамінів, мінералів і амінокислот.  Три чверті від загальної 

кількості споживаного м'яса припадає на м'ясо птиці. Воно займає 29% у 

загальному виробництві м'яса і близько 44% у світовій торгівлі м'ясними 

продуктами. За минулі півстоліття виробництво м'яса птиці збільшилося в                

19 разів. Частка м'яса птиці у загальному виробництві складає 52,7% [2, c. 76].  

М'ясо птиці - цінний продукт харчування. До м'яса птиці відносяться 

тушки курей, качок, гусей, індиків і цесарок. Воно містить 

повноцінні білки, жири, вуглеводи, вітаміни, макро-і мікроелементи. Більше 

85% білкових речовин м'язової тканини птиці відносяться до повноцінних. 

Вони містять всі незамінні амінокислоти. Амінокислотний склад м'яса птиці 

представлений різними амінокислотами. Найбільше значення з них мають лізин 
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(8,7%), лейцин (7,8%), ізолейцин (3,6%), валіі (4,8%) та ін. Зміст неповноцінних 

білків (еластин, колаген) в м'ясі птиці становить 1,5%, в яловичині 3% і свинині 

5%. Лімітуючими амінокислотами є сірковмісні амінокислоти, ізолейцин, валін. 

Кеб м'яса курей дорівнює 2, жир м'яса птиці має більше ненасичених жирних 

кислот, які не синтезуються організмом в достатній кількості, але відіграють 

важливу роль у харчуванні людини. В ньому мало холестерину. У зв'язку 

великим вмістом олеїнової кислоти жир птиці відрізняється легкоплавкими.  

Точка плавлення жиру курки 23-40°С, індички 31-32, качки-31 і гусака 27-34°С, 

а яловичого жиру 50°С. Вуглеводів в м'ясі птиці відносно невелика кількість. 

До складу м'язової тканини птиці входять всі водорозчинні вітаміни, 

жиророзчинних вітамінів у ньому дуже мало. М'ясо птиці є для людини гарним 

джерелом вітамінів групи В (мг%): B1 - 0,2-0,4; В2 - 0,1-0,4; В6 - 0 ,5-0, 8; РР-4-7 

і С-2-6. Інші вітаміни знаходяться в невеликій кількості. М'язова тканина багата 

мінеральними речовинами - залізом, фосфором, калієм, натрієм, кальцієм, 

магнієм, цинком. Мікроелементи - мідь, марганець, нікель, алюміній та інші-у 

м'язах знаходяться в незначній кількості [1, c. 132]. 

 Хімічний склад м'яса птиці варіює в залежності від виду птиці, кросу, 

віку, вгодованості та інших факторів. М'ясо птиці має високі смакові якості, це 

пов'язано як з морфологічними особливостями м'язової тканини, так і з його 

фізичними властивостями - ніжністю і соковитістю. М'язове волокно птиці 

тонше і сполучної тканини між ними менше, ніж в інших тварин. На відміну від 

м'яса худоби внутрішньо-м'язева сполучна тканина птиці менш розвинена і не 

має жирових відкладень. М'ясо птиці має приємний запах, це пояснюється 

утворенням при термічній обробці специфічного співвідношення речовин, що 

беруть участь у створенні «букета» смаку та аромату. М'ясо у птаха 

розрізняється за кольором (біле і червоне) і якості. Біле м'ясо - це в основному 

грудні м'язи, червоне - стегнові м'язи. Відмінності в кольорі м'язів обумовлені 

наявністю в них білка міоглобіну, який і додає червоний колір м'язовим 

волокнам.  Міоглобін (міохром) - повноцінний білок саркоплазмою, є пігмент, 

що складається з глобіну і небілкової частини - гема, в яку входить залізо. У 

з'єднанні з киснем утворюється оксимиоглобин, що має яскраво-червоне 
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забарвлення. Міоглобін виконує роль передавача кисню, будучи свого роду 

кисневим резервом. У білому м'ясі (грудні м'язи) міститься дещо більше 

повноцінного білка, менше жиру, холестерину, фосфатидів. Біле м'ясо ніжніше, 

ніж червоне, що пояснюється тонкою структурою м'язових волокон і меншим 

вмістом сполучної тканини. Однак, червоне м'ясо соковитіше в порівнянні з 

білим [3, c. 53].  

Тушки всіх видів птиці можуть надходити в реалізацію індивідуально 

упакованими в пакети з полімерної плівки (під вакуумом або без вакууму) або 

без упаковки, але в цьому випадку між рядами тушок прокладають папір. У 

напівпатрані тушок, упакованих в пакети з полімерної плівки, відокремлюють 

ноги. 

На кожній упаковці тушки птиці має бути маркування (електорклеймо або 

паперова етикетка), що підтверджує категорію вгодованості. 

На зовнішню поверхню гомілки тушок 1 категорії ставлять електроклеймо 

- цифру 1, тушок 2 категорії -2. На тушках курчат, бройлерів-курчат, цесарят, 

курей, каченят, цесарок клеймо має бути лише на одній нозі, а на тушках качок, 

гусенят, гусей, індичат і індичок - на обох ногах. 

Тушки 1 категорії маркують етикеткою рожевого кольору, а тушки 2 

категорії - зеленого. Етикетки з зазначенням слова «Ветогляд», номера 

підприємства і категорії вгодованості наклеюють на одну з ніг; напівпатрані 

тушок - нижче заплюсневого суглоба, обпатраних - вище заплюсневого 

суглоба. 

Не підлягає індивідуальному клеймуванню тушки птиці, якщо 

на полімерних пакетах, в які вони упаковані, або на ярлику, вкладеному в пакет, 

є маркування із зазначенням найменування підприємства-виробника, його 

товарного знака, виду птиці, категорії і способу обробки тушок, слова 

«Ветоггляд», ціни 1 кг , Чинного стандарту. 

Упаковують тушки птиці в ящики металеві, дерев'яні та з гофрованого 

картону окремо за видами, категоріями вгодованості і способу обробки. Дно і 

стінки ящиків вистилають обгортковим папером, а її виступаючими кінцями 

накривають тушки. 



201 
 

Залежно від виду птиці в кожний ящик укладають певну кількість тушок   

(у шт.): Курей, курчат і цесарок - до 25, гусей і каченят - до 20, гусей і гусенят - 

до 6, індиків і індичат - до 5. Маса брутто ящика повинна бути не більше 30 кг 

[6, c. 67]. 

Маркують ящики з торцевої сторони міцної фарбою без запаху за 

допомогою трафарету, штампу або шляхом наклеювання друкарською 

паперової етикетки з смужкою по діагоналі. Смужка рожевого кольору означає, 

що в шухляді знаходяться тушки 1 категорії, а зеленого-2 категорії. У 

маркуванні вказують найменування підприємства-виробника, його 

підпорядкованість і товарний знак, номер і рік затвердження ГОСТ, кількість 

тушок, масу нетто і брутто, дату обробки. А також умовні позначення: виду і 

віку птиці - Ц - курчата, ЦБ - бройлери - курчата, К - кури, УМ - каченята,                

У - качки, ГМ - гусенята, Г - гуси, ІМ - індичат, І - індички, СМ - цесарята,                

С - цесарки; способу обробки - Е - напівпатрані, ЇЇ - патрання, Р - патрання з 

комплектом потрухів і шиєю; категорії вгодованості - 1 -1 категорія,                

2 - 2 категорія. 

Наприклад, маркування КР1 означає: кури патрання 1 категорії з 

комплектом потрухів і шиєю, а ГЕ2 - гуси - напівпатрані 2 категорії. 

Якщо птах розфасована, то перед позначенням категорії вгодованості ставлять 

літеру Ф. Так, маркування Ф2У означає: фасовані качки 2 категорії. 

Крім упаковки, зазначеної на торці, в ящик вкладають ярлик з позначенням 

найменування територію підприємства, виду і категорії птиці, дати забою, 

кількості тушок і маси нетто, прізвище або номера пакувальника. 

У магазині охолоджене та морожене м'ясо птиці зберігають у ящиках, які 

розміщують штабелями на підтоварниках [5, c. 104]. 

Охолоджене м'ясо птиці слід зберігати при температурі 0-2ºС і відносної 

вологості повітря 80-85% не більше 5 діб, при 0-6ºС - до 3 діб, а при підвищенні 

температури до 8ºС - тільки протягом доби. Термін зберігання мороженого 

м'яса птиці при температурі нижче 0ºС і відносної вологості повітря 85-95% - 

до 5 діб, при 0-6ºС- до 3, а при температурі не вище 8ºС-до 2 діб. Фасовану 

птицю в магазині зберігають не більше доби [6, c. 98]. 
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У роздрібний продаж надходить також імпортна домашня птиця - курчата, 

бройлери-курчата, кури, індички, качки, гуси. За термічним станом вона буває 

тільки мороженою, а по забійній обробці – патраною. У черевну порожнину 

птиці вкладений комплект оброблених субпродуктів (шия без шкіри, серце, 

печінку, шлунок) у пакеті з полімерної плівки [4, c. 124]. 

Висновки. Сучасний стан птахопереробних підприємств має перспективи 

розвитку, які підтверджуються позитивною динамікою за останні роки. Про 

вітчизняних виробників добре обізнані і довіряють їм не лише українські 

споживачі. Але для досягнення рівня визнаних європейських виробників, 

потрібно не лише виробляти якісну продукцію та швидко оновлювати 

асортимент, пропонувати обґрунтовані ціни, зручну систему збуту, а й вдало 

проектувати свої підрозділи. . Питання необхідності даного проекту можна 

розглядати з різних точок зору. Техніко-економічну доцільність було 

встановлено. 
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Дана стаття присвячена дослідженню сутності системи управління якістю 

послуг закладів готельно-ресторанного господарства. Особливу увагу 

приділено вивченню факторів, що впливають на якість готельно-ресторанних 

послуг. Проведено аналіз методичних аспектів якості послуг підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. Визначено проблеми та перспективні 

напрямки підвищення якості послуг індустрії гостинності. 
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готельно-ресторанного господарства.  

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Незважаючи на складні сучасні умови 

господарювання, пов’язаних з карантинними обмеженнями, ринок індустрії 

гостинності продовжує динамічно розвиватися. Така ситуація призводить до 

впровадження нецінових методів конкурентної боротьби між закладами 

готельно-ресторанного господарства. Саме якість послуг є головним критерієм 

забезпечення конкурентних переваг та фактором формування іміджу 

підприємств на ринку готельно-ресторанних послуг.  

Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

вивчення та узагальнення існуючих підходів щодо системи якості послуг на 

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу та факторів, що на неї 

впливають. 

Посилання на останні дослідження та публікації. Серед дослідників теорії 

та практики управління якістю слід виділити таких відомих зарубіжних вчених 

як: Е. Демінга, Ф. Кросбі, М. Мескона, М. Альберта та Ф. Хедоурі,                

А. Фейгенбаума. Серед вітчизняних вчених та науковців-дослідників питань 
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управління якістю слід виділити В.Г. Василькова, С.О. Гуткевич,                

О.Ю. Давидова, Г.І. Капінос, Л.П. Клименко, М.М. Пархоменко,                

Г.В. Строкович, А.І. Субетто, В.Г. Топольник та ін. Незважаючи на те, що 

проблеми розвитку та управління системою якості в галузі готельно-

ресторанного господарства представлено в значній кількості наукових працях, 

проте залишаються невивченими та малодослідженими питання щодо 

забезпечення якості готельно-ресторанних послуг на теренах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Думки сучасних вчених 

стосовно змісту терміна «якість» можна розділити на дві групи: 

 перша група характеризує якість як наявність вимірюваних 

характеристик, що задовольняють конкретні технічні вимоги, які мають 

числове значення; 

 друга група визначає якість продукції як таку, що не залежить від будь-

яких вимірюваних характеристик та визначається  тим, наскільки задоволені 

очікування споживача щодо застосування або використання цієї продукції або 

послуги [1, с. 8]. 

Більшість вітчизняних науковців дотримуються другого підходу та 

визначають категорію «якість» як її здатність задовольняти потреби і 

очікування конкретного споживача» [8, с. 9]. Таке визначення є максимально 

наближеним до сутності категорії «якості», оскільки передбачає, що будь-який 

предмет, продукція чи послуга мають чіткі межі, що дозволяє їм бути 

корисними для споживачів [6]. Американські дослідники на основі системного 

підходу визначено якість послуг як сукупність властивостей і характеристик, 

що викликають задоволення клієнтів, технічної, функціональної та етичної 

(соціальної) якості [5]. Найбільш широко наведено визначення в праці М.В. 

Босовської, яка розглядає якість послуг підприємств сфери послуг як 

сукупність характеристик, властивостей та ознак послуг, пов’язаних з 

розміщенням  споживача шляхом надання номера /місця для тимчасового 

проживання у засобі розміщення (готельному підприємстві), організацією 

харчування, відпочинку, праці тощо, рівень яких формується виробником при 
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їх створенні з метою задоволення встановлених або передбачуваних потреб 

туристів [2, с. 9].  Поняття якості слід розглядати не лише як властивості, що 

притаманні певному предмету, явищу чи товару, а й як ставлення певної групи 

людей (споживачів) до того чи іншого продукту чи послуги. На сучасному етапі 

розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу категорія «якість» 

пов’язана з такими категоріями, як надійність і ефективність: «якість – це 

міжнародна категорія, якій притаманні дві складові: технічна, що формується у 

процесі виробництва і характеризує технічний рівень продукції (надійність), та 

економічна, що визначається ціною і витратами на забезпечення якості 

(ефективність)» [3]. На основі системного підходу якість послуг може 

досліджуватись за такими складовими: компонентами, формами, аспектами, 

профілями, рівнями (рис. 1), що дозволить здійснювати комплексну 

діагностику їх рівня якості та оцінювання окремих показників якості послуг 

[2, с. 10].  

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Інтегрована модель якості готельних послуг [2, с. 10] 
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Сутнісні характеристики категорії «якості» можуть змінюватися під 

впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Досліджуючи класифікацію 

факторів, які впливають на якість послуг, визначено їх поділ за ознаками поділу 

за метою прогнозування, дослідження, планування, обліку, контролю і аналізу. 

Відповідно до традиційного підходу щодо класифікації факторів впливу на 

якість готельно-ресторанних послуг виокремлюють наступні чинники: 

1. Техніко-технологічні чинники, що безпосередньо пов’язані з 

формуванням матеріально-технічної бази підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

2. Організаційні фактори, що пов’язані з особливостями сформованої 

організаційної та виробничо-торгівельної структури закладу готельного та 

ресторанного господарства, а також з рівнем організації інформаційного 

забезпечення якості послуг.  

3. Економічні фактори, що пов’язані з існуючою кон’юнктурою ринку 

готельно-ресторанних послуг, купівельною спроможністю населення та рівнем 

розвитку економіки країни. 

4. Соціально-психологічні фактори, що визначаються наявними умовами 

праці, рівнем кваліфікації працівників та їх заохоченням щодо участі в 

управлінні якістю. 

Більш вужчим, проте не менш важливим є підхід, що передбачає поділ 

факторів на такі три основні групи: об’єктивні, суб’єктивні і специфічні                 

[7, с. 215].  

Об’єктивні фактори пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням 

виробництва, рівнем його стандартизації, якістю підготовки його проектної 

документації. Суб’єктивні фактори пов’язані з персоналом, його кваліфікацією, 

досвідом роботи, культурою. Саме суб’єктивні фактори найбільше впливають 

на якість, хоча самі вони значно залежать від об’єктивних факторів.  

До специфічних факторів відносять ті, які здійснюють вплив на якість в 

межах окремого специфічного ринку. По відношенню до підприємств 

виокремлюють зовнішні і внутрішні фактори, що здійснюють вплив на якість 

його послуг. До зовнішніх факторів відносять загальну економічну та 

політичну ситуацію в країні, вимоги ринку, покупців, конкурентів і т.п.  
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До внутрішніх факторів відносять такі, що пов’язані із здатністю 

підприємства надавати послуги відповідної якості, тобто залежать діяльності 

самого підприємства. Вони багато численні, їх класифікують на наступні групи: 

технічні, організаційні, економічні, соціально-психологічні. Технічні фактори 

суттєво впливають на якість за рахунок впровадження нової технології, 

застосування нових матеріалів, більш якісної сировини.  

Організаційні фактори, пов’язані з удосконаленням організації 

виробництва і праці, підвищенням виробничої дисципліни та відповідальності 

за якість послуг, забезпеченням культури виробництва та відповідного рівня 

кваліфікації персоналу. Економічні фактори обумовлені витратами на надання 

послуг, політикою ціноутворення та системою економічного стимулювання 

персоналу за якісне надання послуг. Соціально-економічні фактори значно 

впливають на створення здорових умов праці, відданості та гордості за марку 

свого підприємства, морального стимулювання працівників [7, с. 215].  

Отже, існує чимало факторів, що впливають на якість готельних та 

ресторанних послуг. Вплив факторів на якість послуг можна розглядати з 

різних позицій, а їх вплив на діяльність підприємств сфери послуг може бути як 

п результат буде один позитивним, так і негативним.  

Тому кожне підприємство повинно  прагнути  провести  взаємопов’язане 

органічне дослідження факторів, що впливають на якість послуг, знизити рівень 

їх негативного впливу; спроектувати інформаційне поле, яке надасть реальну 

оцінку власних ресурсів підприємства, веде до більш чіткої координації зусиль 

персоналу у досягненні поставленої мети; більш чітко розробляти завдання 

щодо своєї діяльності; змушує керівників встановлювати показники діяльності 

для подальшого контролю [7]. 

Щодо управління якістю, то поступово управлінська діяльність 

удосконалювалася, але як самостійний науковий напрям сформувалася лише в 

ХІХ столітті. Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчать, що управління якістю 

послуг – складний процес, який охоплює організаційний, економічний, 

соціальний напрями діяльності готельного підприємства.  
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В праці М.В. Боровської визначено систему управління якістю послуг як 

сукупність іманентних складових: об‘єкт та суб’єкт управління якістю, функції, 

детермінанти, методи управління якістю; інформацію; інструментарій, технічні 

засоби збору, обробки та збереження інформації, технології виконання робіт; 

кадри у сфері якості [2, с. 10]. 

За системним підходом управління якістю готельно-ресторанних послуг – 

це сукупність взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, принципів, методів і 

функцій управління, орієнтованих на розроблення та задоволення вимог до 

якості та зниження витрат на нього [4]. За такого підходу управління якістю 

готельно-ресторанних послуг передбачає спрямування зусиль на підвищення 

рівня якості, зниження операційних витрат, забезпечення оперативності 

обслуговування, отримання оптимального прибутку. 

Конкретні вимоги до забезпечення якості готельних послуг відображені в 

документах ВТО і глобальній концепції законодавчого забезпечення якості 

послуг на європейському ринку, що спирається на три фундаментальні 

положення, а саме: систему управління якістю в готелі, контроль якості 

готельних послуг, єдину оцінку відповідності якості (сертифікацію) послуг.  

Система визначення рівня якості готельних послуг в Україні ґрунтується 

на стандарті ДСТУ-ISO 9002 з урахуванням вимог ДСТУ-ISO 9004-2, що 

зареєстровані в Мінюсті України 15.04.1999 р., та інших нормативних 

документах [4]. В цілому система управління якістю готельних та ресторанних 

послуг повинна гарантувати клієнтові задоволення його запитів під час 

обслуговування в готелі, на усіх його етапах і у всіх ланках. 

Висновок. Таким чином, категорія «якість» в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу пов’язана з такими категоріями, як надійність і ефективність. 

Управління якістю готельно-ресторанних послуг повинно здійснюватись з 

урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування. Подальшого дослідження потребують питання розробки 

заходів щодо підвищення ефективності системи управління якістю, що 

безпосередньо впливає на підвищення конкурентоспроможності послуг та 

зміцнення конкурентних позицій підприємств готельно-ресторанного бізнесу в 

цілому. 
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РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Дана стаття присвячена вивченню сутності та характерних ознак категорії 

«дозвілля». Досліджено та узагальнено існуючі концепції дозвілля як поняття. 

Також визначено сучасні форми та види організації дозвілля в закладах 

готельно-ресторанного господарства та перспективні напрямки його 

розвитку. 

Ключові слова: дозвілля, концепція, підприємства готельного та ресторанного 

господарства,культурно-розважальні заходи, дозвіллєва діяльність, анімаційна 

діяльність.  

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Сучасні заклади готельно-ресторанного господарства 

в своїй щоденній діяльності пропонують не лише  послуги розміщення та 

відпочинку, а й комплекс послуг з дозвілля та відпочинку як комплекс 

культурно-комунікативних форм культурно-розважальної діяльності. При 

вивченні наявних літературних джерел встановлено, що на даний час не 

вистачає поглибленого вивчення теоретико-методологічних підходів організації 

дозвілля, а також розроблених та обґрунтованих технологій проведення 

розважальних заходів на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу. 

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є вивчення та 

узагальнення існуючих підходів щодо визначення категорії «дозвілля» та 

особливості її організації на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 

Посилання на останні дослідження та публікації. Сутність та особливості 

організації культурно-розважальних програм в готельно-ресторанному бізнесі 

вивчалися в працях С. Байлик, І. Гаранін, В. Зорін та ін. Світовий досвід 

організації культурно-розважальної діяльності досліджували Єфимова Ю.А., 
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Мазаракі А.А., Мальської М.П., П'ятницької Н.О., Світличної  М.Л.,  та  ін. 

Проте залишаються недостатньо дослідженим питання формування теоретико-

методологічної основи щодо дозвіллєвої діяльності в закладах готельно-

ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Успішність та 

конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного господарства 

залежить не лише від якісного сервісного обслуговування, але й від його 

задоволеності від організації відпочинку та дозвілля. Для сучасного суспільства 

дозвілля є особливо актуальним та значимим, що визначає та впливає на якість 

життя особи. Слід зазначити, що раніше приділялась недостатня увага 

вивченню значимості дозвілля через розгляд даної категорії як вторинного 

явища сформованого на основні соціально-культурних та економічних умов 

життя громадян.  

Сектор розваг, дозвілля і спорту відіграє важливу роль у загальній 

інфраструктурі індустрії гостинності, вирішує різноманітні завдання 

(насамперед, виховання, формування оптимістичного настрою, освіта, 

відпочинок, розвиток культури людей). Саме рекреація як відновлення сил є 

основною метою відпочинку, але шляхи досягнення цієї мети є різними для 

різних категорій відпочиваючих залежно від їхнього віку, рівня освіти, 

соціального статусу, особистих інтересів, смаків тощо. Обов’язковою умовою 

рекреаційної діяльності в період відпочинку для людини є її незвичайність, 

несхожість на те, чим вона займається у своєму повсякденному житті, 

святковість, емоційне переключення. 

Вибір типу відпочинку обмежений дією групи факторів, які можна 

класифікувати на: 

1) внутрішні: обмеження вільного часу у певних категорій населення, 

нерозвинена інфраструктура та нестача кваліфікованих фахівців, низький 

рівень мотивації населення до соціально-продуктивного дозвілля, недостатня 

інформованість громадян про функціонування сфери дозвілля та ін. 

2) зовнішні: соціальна напруженість, втрата традицій і духовної єдності 

поколінь, ціннісна нестабільність, перевага споживацтва у соціальному та 

культурному житті [3]. 
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У дослідженні дозвіллєвої діяльності головне місце займає поняття 

«дозвілля». Існує декілька підходів до визначення поняття «дозвілля» (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні концепції дозвілля 
 

Назва концепції 
Розуміння 
дозвілля Характеристика 

Кількісна складова 
часового 
простору 

передбачає розподіл бюджету часу людини на робочий
та неробочий. Дозвілля ототожнюють із позаробочим
часом, вивчають як вільний час людини, розглядають
як істотну складову вільного часу, що звільняє людину 
від усіх побутових, робочих та сімейних обов’язків,
має рекреаційне та розважальне наповнення 

Творча 
(конструктивна, 
безцільна, 
асоціальна) 

окремий вид
життєдіяль-
ності людини 

дозвілля як вид діяльності здійснюється відповідно до
потреб індивіда, з метою отримання задоволення, 
відновлення психофізичних сил, підвищення
освітнього та духовного рівнів тощо 

Психологічна психологічний 
стан  людини 

визнання дозвіллєвими лише тих видів діяльності, які
позитивно сприймаються людиною 

Інтеграційна цілісний спосіб
життя 

усі сфери людського життя мають дозвіллєвий
потенціал 

 

С. Гончаренко трактує поняття дозвілля як вільний від обов’язкової 

діяльності час, розумне використання якого є важливим засобом для 

морального розумового і фізичного розвитку [6, с. 100].  

Т. Ковальчук розуміє під дозвіллям частину вільного часу, не зайняту 

працею або іншою справою, яка характеризується своєю нерегламентованістю, 

добровільністю, демократичністю, емоційною насиченістю, можливістю 

поєднати в ньому фізичну та інтелектуальну діяльність [10, с. 34].  

Як зауважує Н. Цимбалюк, дозвілля активно реагує на зміни у суспільстві 

яке у соціальній системі і є певною характеристикою її життєздатності, 

відображенням потенціалу суспільного розвитку [14].  

Р. Азарова зазначає, що дозвілля – це проміжок часу, який суб’єктивно 

оцінюється людиною як такий, що належить їй, та наповнюється 

цілеспрямованою корисною діяльністю [2, с. 43].   

Г. Аванесова стверджує, що дозвілля, пов’язане з позитивною його 

оцінкою, розумінням важливості конструктивного змісту. В цілому, дозвілля 

має суб’єктивно оцінюватися людиною, наповнюватися діяльністю, але слід 

зважати  на те, що власне термін «дозвілля» не вказує на позитивний або 

негативний його напрям [1, с. 23].  



213 
 

Н. Максимовська зауважує, що сфера дозвілля як повноправна соціальна 

складова будь-якого соціуму також трансформується в сучасних умовах, вона 

належить до гуманітарної, людинотворчої, отже, впливає на розвиток 

особистості, набуття нею певних соціальних цінностей та якостей як 

представника сучасності [11, с. 272].  

Н. Максимовська зазначає, що культурно-дозвіллєва діяльність 

характеризує постійний рух людини на шляху ціннісного вдосконалення себе й 

соціуму [12, с. 267].  

Вчений Дуліков В.З. надає наступне визначення: «індустрія дозвілля – це 

галузь зі створення оптимальних умов для досугово-рекреаційної діяльності 

людини, в тому числі надання їй різноманітних дозвіллєвих послуг – на основі 

використання інформаційно-комп'ютерних технологій і новітніх технічних 

засобів» [7, с. 125]. Тому головне завдання культурно-розважальних програм у 

закладах ресторанного господарства полягає 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 [5].  

Таким чином, від організації дозвілля населення залежить морально-

психологічний клімат у суспільстві, його культурний рівень, фізичне і моральне 

здоров’я. Дозвілля можна визначити як засіб відновлення сил людини в процесі 

її діяльності; тобто дозвілля є частиною відпочинку, оскільки не містить у собі 

час на сон та інші вимушені витрати, які можна назвати відпочинком. 

М. Мальська вважає, що програма дозвілля повинна відповідати загальній 

стратегії розвитку готельного комплексу [13]. Створена при готельному 

комплексі анімаційна служба функціонує відповідно до стратегії розвитку всієї 

організації і тісно співпрацює з іншими підрозділами: фінансовим, юридичним, 

кадровим, технічним, службою безпеки. Працівники такої служби не лише 

розробляють програму роботи з клієнтами, а й беруть участь у формуванні 

цінової політики закладу, у вирішенні кадрових питань, експлуатаційних,  

транспортних,  туристично-екскурсійних та інших проблем [8]. 
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В різних країнах існує розмаїття культурно-розважальних програм – від 

традиційних до ексклюзивних. Деякі з них цілком можуть бути запозичені 

нашими готелями. Наприклад, у Колумбії влаштовують томатні бої, в Італії – 

апельсинові, в Таїланді та Індонезії – бананові. При проведені таких боїв слід 

враховувати те, що фрукти і овочі повинні бути м’якими, щоб супротивники не 

нашкодили один одному.  

В Італії групи аніматорів влаштовують театралізовані шоу-вистави в Римі 

–гладіаторські бої в Колізеї, факельні ходи хрестоносців, змагання лицарів у 

храмі всіх богів Пантеоні, бали епохи Відродження. У Росії найбільш 

традиційні форми анімації – «День Нептуна» влітку, будівництво сніжної 

фортеці, створення льодової скульптури, ігри в сніжки – взимку, «Лицарський 

турнір», «Гладіаторські бої», проведення екстремальних ігор «Останній герой», 

«Безлюдний острів». 

У Чехії та Угорщини розроблені шоу-програми «Зустріч з привидом» – 

театралізовані вистави, в яких аніматори розігрують туристів і втягують у 

дивовижні, моторошні пригоди [9]. 

Послуги культурно-розважальних програм в закладах готельно-

ресторанного господарства включають: 

1. Стандартні (наявні майже у всіх туристичних готелях), що спрямовані на 

створення дитячого містечка, гральних автоматів, дитячої кімнати, басейнів, 

водного шоу та ігор, волейбольного майданчика, пляжу, 

дискозони/танцювального майданчика, спорткомплексу. 

2. Додаткові (збільшують кількість потенційних туристів), що включають 

прокат велосипедів, роликів, скутерів, створення тенісних кортів, стрільби з 

луку, арбалета, баскетбольного майданчика, дайвінг-центру, пневматичного 

тиру. 

3. Ексклюзивні (вирізняють готелі на конкурентному ринку), що 

передбачають організацію концертів зірок естради першої величини, творчих 

вечорів і бенефісів артистів театру і кіно, різних фестивалів, тематичних заходів 

та ін. [9]. 
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При формуванні культурно-розважальної програми в закладах готельно-

ресторанного господарства слід враховувати загальну концепцію закладу, його 

територіальне розташування, сегмент споживачів тощо. До перспективних 

напрямків організації дозвіллєвих заходів слід віднести: 

1) організація тижнів кухонь різних регіонів та країн в ресторані закладу, а 

також застосування відповідної національної атрибутики; 

2) тематична організація свят та інших спеціальних заходів із розробкою 

спеціального меню та  сценарію заходу в цілому; 

3) організація івент-заходів, серед яких слід виділити: організація раутів, 

містерій, церемоній, шоу-вистав та інші; 

4) проведення ігор з грошовим виграшем. 

Одне з головних місць при організації дозвілля у закладах готельно-

ресторанного господарства займає музичне обслуговування, яке поділяється на 

такі види: «жива» музика: з використанням фортепіано, струнного оркестру, 

джазу, музики лаунж у виконанні ді-джея, а також набуває широкого 

використання музичні автомати, відео- та аудіоапаратури; «жива» музика, 

використовується у закладах високого класу. При ресторані може бути 

організований широкий спектр послуг-розваг, що  наближає  такий  заклад  до  

клубного формату. Це може бути шоу-програма, дискотека, виступи 

фокусників тощо [4]. 

Висновок. Таким чином, організація дозвілля в закладах готельно-

ресторанного передбачають, крім надання послуг гостинності, проведення 

різних  культурно-розважальних та анімаційних заходів, що задовольнятимуть 

фізичні та  психічні потреби споживачів. Вдало розроблена та організована 

дозвіллєва діяльність сприятиме підвищенню ефективності господарської 

діяльності підприємства та спритиме формуванню його іміджевої складової.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ БЕНЧМАРКЕТИНГУ 

У даній статті розглядаються питання використання бенчмаркетингу як 

інструменту розвитку конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів в 

готельному бізнесі. Встановлено, що бенчмаркетинг спрямований на виявлення 

унікальних можливостей підприємств, з тим щоб перетворити їх в 

конкурентні переваги. Запропоновано до розгляду основні етапи проведення 

бенчмаркетингу, що полягають у визначенні об'єкта, виявленні 

бенчмаркетингових партнерів для порівняння, пошуку і вивченні кращих 

методів роботи готелів, спрощенні і прискоренні надмірно ускладнених бізнес-

процесів, адаптації і застосуванні кращих практичних розробок, встановлення 

завдань. 

Ключові слова: бенчмаркетингові дослідження, готельні підприємства, 

готельні послуги, етапи, моделі, методи бенчмаркетингу. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В даний час ринок готельних послуг піддається 

досить сильному впливу з боку міжнародних готельних мереж, які є більш 

конкурентоспроможними порівняно з вітчизняними ланцюгами. Нинішній стан 

вітчизняного ринку готельних послуг дозволяє кваліфікувати його як ринок 

монополістичної конкуренції.  
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Варто відзначити, що принципи і методи управління вітчизняними 

готельними структурами в більшості своїй показали себе недостатньо 

ефективними. Звідси з'явився інтерес підприємців до нових напрямків і теорій 

розвитку маркетингу.  

Одним з таких напрямків є бенчмаркетинг. В його основі лежить ідея 

порівняння діяльності підприємств конкурентів, передових фірм інших галузей, 

або ж підприємств в рамках однієї мережі. Будучи порівняно новим напрямком, 

бенчмаркетинг одержує свій розвиток в бізнесі шляхом інтеграції в готельні 

структури. Одночасно з цим, розвиваються і самі готельні ланцюги. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження та 

узагальнення існуючих методичних підходів щодо застосування 

бенчмаркетингу в практиці господарювання готельних підприємств. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомий внесок в аналіз 

впровадження інновацій в індустрію гостинності внесли наступні вчені: 

Белокоровин Э.А.,  Олексенко С. В., Шабага Т. М. Furey T.R.та ін 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах жорсткої конкуренції 

на ринку готельних послуг, а також швидко мінливих умов діяльності, важливо 

не тільки сконцентрувати увагу на внутрішньому стані справ підприємства, а й 

виробити довгострокову стратегію його сталого розвитку.  

На сучасному етапі єдиної думки щодо визначення сутності бенчмаркінгу 

не існує. Серед численних дефініцій терміна «бенчмаркінг» можна виділити 

наступні визначення, представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Підходи щодо визначення поняття «бенчмаркінг»  

Критерій 
визначення 

Зміст визначення Автор, джерело 

Як процес чмаркінг – це процес удосконалення (безперервний пошук 
ових ідей, їх адаптація та використання на практиці), що 
передбачає розвиток у підприємства прагнення до 

безперервного поліпшення.  

Криворучко О., 
Сукач Ю  
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Продовження таблиці 1 

Як метод, 
румент, спосіб  

Бенчмаркінг – це метод, який підвищує продуктивність 
приємства, внаслідок виявлення та впровадження кращих 
практик здійснення економічних операцій і продажів 

компаній 

аррелл К. Рігбі 

Як пошук чмаркінг – це технологія пошуку, порівняльного аналізу та 
воєння кращого досвіду бізнесу партнерів і конкурентів, 
рівняння моделі бізнесу своєї компанії з його еталонною 
оделлю на галузевому, міжгалузевому, національному та 

міжнаціональному рівнях 

ркетинг. Великий 
мачний словник  

к діяльність енчмаркінг – систематична діяльність, що проводиться 
приємством, яка спрямована на виявлення вдалого досвіду 
онкурентів і його використання у власній практиці для 

підвищення власної конкурентоспроможності 

Петряшов Д. 

Узагальнюючи наявні праці, нами визначено, що бенчмаркінг – це 

систематична діяльність підприємства, яка передбачає вивчення та 

використання передового досвіду підприємств визначеної галузі для 

поліпшення діяльності даного підприємства та завоювання ним бажаної 

конкурентної позиції на ринку. Бенчмаркінг включає комплекс засобів, що 

дозволяють систематично знаходити, оцінювати всі переваги чужого досвіду і 

організовувати їх використання у своїй роботі [2].  

Основний зміст та мета бенчмаркінгу, як стверджують М. Бублик, 

М. Хім’як, М. Лібер [3], полягає в ідентифікації відмінностей із порівнюваним 

аналогом (еталоном), визначення причин цих відмінностей та виявлення 

можливостей щодо вдосконалення об’єктів бенчмаркінгу. Об’єктами 

бенчмаркінгу можуть бути методи, процеси, технології, якісні параметри 

продукції, показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(структурних підрозділів).  

За допомогою цього інструменту можна визначити цільові параметри 

діяльності підприємства, яких потрібно дотримуватися, щоби забезпечити його 

стабільну конкурентоспроможність [3]. 

Ціллю бенчмаркінгу є вивчення стану справ, пов’язаних із якістю й 

ефективністю бізнесу партнерів і використання передових прийомів і 

практичних методів у конкурентній боротьбі для досягнення комерційних 

успіхів своєї компанії.  
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Бенчмаркінг може здатися схожим на конкурентний аналіз, хоча насправді 

він є більш деталізованим, формалізованим і упорядкованим, ніж підхід 

конкурентного аналізу (табл. 2). 

Таблиця 2 – Порівняння підходів бенчмаркінгу та конкурентного аналізу 

[4]  

Характеристика процесу Аналіз конкурентів Бенчмаркінг 
Загальна мета Аналіз стратегії 

конкурентів
Аналіз того, чому і як добре роблять 

конкуренти або лідируючі підприємства 
Предмет вивчення Стратегії конкурентів Методи ведення бізнесу, що 

задовольняють потреби
Об'єкт вивчення Товари і ринки Методика, процеси ведення бізнесу

Основні обмеження  Діяльність на ринку Необмежений 
Значення для ухвалення 

рішення 
Певне Дуже велике 

Основні джерела 
інформації 

Галузеві експерти й 
аналітики

Підприємства-лідери в галузі, поза 
галуззю тощо. 

 

Бенчмаркетинг – це еталонне порівняння показників готелю з показниками 

конкурента. Він допомагає визначити [1, с. 25]:  

1. Об'єктивну оцінку роботи готелю. За допомогою бенчмаркетинга готель 

може зрозуміти, чи дійсно він виявився десь краще конкурентів і зміг заманити 

до себе гостей, або так позначилося дію ринку. 

2. Результат продажів. Його легко оцінити за конкретними показниками: 

завантаження, середня вартість номера в добу, RevPar і т.д.  

3. Положення готелю на ринку. Бенчмаркетинг апелює цифрами, тому тут 

готель точно зможе простежити свою позицію на ринку, підтвердити свій 

статус або спростувати його.  

4. Оцінка динаміки ринку і зв'язку готелю з трендами. Це допоможе 

визначити, як сильно робота готелю залежить від коливань ринку, чи йде готель 

«в ногу» з часом і тенденціями чи ні.  

5. Ефективність управлінських рішень в порівнянні з конкурентами. 

6. Використовувати дані конкурентів для побудови власних стратегій. 

7. Визначати попит в майбутньому Дані, які менеджер збирає, дозволяють 

вивчати ринок цілком, порівнювати показники конкурентів, стежити за 

тенденціями. Вибір стратегії реалізується на основі аналізу основних факторів, 

що характеризують внутрішній стан підприємства і зовнішнє середовище.  
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При проведенні бенчмаркінгу необхідно виділити справжніх лідерів в тих 

областях, які належить досліджувати. Це можна зробити на основі аналізу 

літературних джерел: професійних і ділових журналів, фінансових звітів 

компаній, що публікують маркетингові дослідження; за допомогою запитів у 

відповідні професійні суспільства та об’єднання, а також відвідування 

торговельних виставок і ярмарок і консультацій з власними і сторонніми 

експертами.  

Бенчмаркінг проводиться за певною технологією: компанія повинна 

здійснити ряд послідовних кроків, які приведуть її до бажаного результату. 

Кількість кроків буває різним, оскільки процес можна розбити на більш дрібні 

етапи. Наприклад, в IBM таких етапів 15, в інших фірмах їх може бути менше. 

Але базові принципи бенчмаркінгу скрізь однакові. Основними етапами 

бенчмаркінгу є [7, с.8]: 

- визначення функціональних областей для аналізу за допомогою 

бенчмаркінгу; 

- визначення факторів і змінних, які будуть аналізуватися; 

- відбір лідерів галузі і поза нею в розрізі перших двох пунктів; 

- збір і оцінка показників лідерів по вибраними чинниками; 

- порівняння показників лідерів із власними показниками для визначення 

розривів;  

-  розробка програм дій для ліквідації цих розривів; 

- впровадження та моніторинг.  

Ціну, яку доведеться заплатити за перебудову бізнес-процесів, має 

принципове значення. У бенчмаркінгу треба обов'язково дотримуватися 

балансу між вартістю впровадження знайдених рішень і потенційною вигодою 

від них. Нагадаємо, що метою бенчмаркінгового аналізу є визначення компаній 

з кращими кількісними і якісними показниками і встановлення цих показників 

як цілей власного досягнення. Згідно зі статистичними даними та міжнародній 

практиці готельні ланцюги на сьогодні один з найефективніших механізмів 

існування і розвитку суб'єктів економічної діяльності в готельному бізнесі. 
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Висновки. Отже, бенчмаркінг здатний поліпшити якість послуг, що 

надаються за рахунок того, що економиться час на реалізацію неперевірених 

стратегій. Готель може дати те, що вже спрацювало у конкурента, але трохи 

вдосконаливши цю ідею.  

Немережеві великі готелі можуть порівнювати франшизні готелі. А мережі 

готелів перевіряють стратегії один одного. Такий метод поліпшення вже 

застосовують в США, Китаї, Японії, але в Україні готелі не завжди готові 

дивитися на ринок і конкурентів. Вітчизняним готелям поки потрібно 

приділити увагу розвитку готельних мереж, щоб було на кого рівнятися, крім 

міжнародних франшиз.  
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СПОСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглянуто підходи до оцінки якості обслуговування споживачів в 

сфері ресторанного бізнесу. Уточнено поняття «якість обслуговування», 

«показники якості обслуговування», «мотивація» на підприємствах 

ресторанного господарства. Розкрито особливості методики оцінки якості 

обслуговування та мотивації персоналу в ресторанах.  

Ключові слова:  персонал, управління персоналом, мотивація праці, заклади 

ресторанного господарства, якість обслуговування, оцінка. 

Постановка проблеми. Створення ефективної системи мотивації персоналу 

набуває особливої актуальності в сфері ресторанного бізнесу. Пов'язано це, 

перш за все, зі зростаючою конкуренцією за професійні кадри на ринку 

ресторанного господарства, оскільки висококваліфіковані фахівці є 

конкурентною перевагою перед іншими закладами. Мотивація персоналу 

сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства, що, в свою чергу, 

призводить до підвищення якості послуг, що надаються.  

Підходи до аналізу компонентів і елементів, які повинні складати 

мотиваційну систему кожного підприємства, управління ними постійно 

розвивається і вдосконалюється, все більша увага приділяється внутрішній 

складової мотивації, зростає роль оцінки компонентів внутрішньої мотивації, 

результатів роботи як необхідного елемента мотиваційної системи.  
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При цьому в сфері послуг саме така оцінка, особливо результатів і якості 

роботи, представляє особливу складність, вимагає опрацювання та адаптації до 

конкретних умов роботи персоналу підприємств сфери послуг.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми  управління  закладами  

ресторанного  господарства   розглядають   вітчизняні   вчені   Бедрадіна Г. К. 

[1],  Брич В. Я. [2],  Кирніс Н. [3],  Рябенька М. О. [4] та  ін. 

Метою статті є розробка методичних основ формування і впровадження 

системи мотивації та оцінки якості на підприємства сфери послуг на основі 

дослідження її особливостей, чинників мотивації, за допомогою їх оцінки.  

Виклад основного матеріалу. Підприємство ресторанного господарства – 

загальне найменування організації, яке надає послуги харчування за 

допомогою: виробництва кулінарної продукції, її реалізації та організації 

харчування різних груп і прошарків населення. Послуги  ресторанного 

господарства є особливими за важливістю і масштабом. Вони займають 

визначальне місце на галузевому ринку надання споживчих послуг. 

Персонал підприємств ресторанного бізнесу являє собою сукупність всіх 

людських ресурсів, якими володіє підприємство і є найважливішою складовою 

частиною кінцевого продукту, одним з основних конкурентних переваг 

організації, і, отже, якість обслуговування в цих організаціях залежить від 

майстерності і свідомості службовців. В сучасних умовах управління 

персоналом стає все більш важливим для успішного управління всією 

організацією і в той же час все більш складним.  

Ефективне управління людьми перетворюється в одну з найважливіших 

функцій підприємств харчування – в функцію управління персоналом. Це 

дозволяє виділити завдання вдосконалення управління персоналом в одну з 

ключових в концепції розвитку індустрії ресторанного господарства на 

мікроекономічному рівні. Управління персоналом за змістом набагато ширше, 

ніж просте рішення кадрових проблем.  

Воно орієнтується на визначення майбутніх потреб і розвиток потенціалу 

працівника, а також на усвідомлення кожним працівників власних завдань, 

створення сприятливого трудового клімату, мотивуючого персонал на 

досягнення поставлених цілей.  
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Мета управління персоналом на підприємстві ресторанного бізнесу 

полягає в тому, щоб мотивувати службовців на надання клієнтам якісного 

обслуговування. А це неможливо без відповідної координації дій персоналу, 

мотивації і формування корпоративної культури, що підвищує лояльність 

споживачів до підприємства ресторанного господарства [4, с.47]. 

Одним з найважливіших складових управління якістю персоналу 

підприємств ресторанного господарства є процес аналізу та контролю (рис.1).  

Рішення завдання об'єктивної і комплексної оцінки якості роботи 

персоналу підприємств сфери послуг лежить в підборі і адаптації методів і 

показників, що дозволяють враховувати різні аспекти діяльності персоналу, 

його особисті якості, вклад у фінансовий результат. Різні по галузям, сферам 

діяльності, підприємствам вимоги до персоналу, його професійним і особистим 

якостям визначають необхідність користуватися різними методами оцінки 

якості обслуговування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Комплексна оцінка і контроль якості праці персоналу закладу 

ресторанного господарства 

Частина цих методів і показників присутні в інших сферах і адаптовані з 

урахуванням особливостей сфери послуг, деякі застосовуються в сфері послуг 
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багато десятиліть, але необхідне їх коригування у зв'язку з мінливими умовами, 

поява інших методів і показників пов'язане з розвитком технологій 

обслуговування та оцінки. Виділено дві групи методів: методи, які організація 

може реалізувати самостійно, і методи, які доцільно здійснювати за допомогою 

сторонніх організацій, що спеціалізуються на оцінці якості роботи персоналу.  

До першої групи методів належать: опитування клієнтів, аналіз скарг, 

самоконтроль, контроль з боку колег, наради, за якістю обслуговування, аудит-

діагностика.  

До другої групи належать: «таємний покупець», експертні оцінки 

клієнтських технологій, оцінка методом 360 градусів і її варіації, ділові ігри та 

тренінги [3, с.72].  

Взаємозалежне застосування комплексу пропонованих методів дозволить 

підприємствам сфери послуг достовірно оцінити якість роботи персоналу, 

підібрати необхідний персонал, створити ефективну систему мотивації і, в 

кінцевому рахунку, поліпшити якість обслуговування клієнтів. 

Пропонований підхід до оцінки результативності системи мотивації 

проводиться на основі поєднання оцінки відповідної підсистеми і періодичного 

проведення додаткової оцінки за основними важливими напрямками. 

Підсистема оцінки забезпечує інформацією про внутрішню мотивацію,  

збільшення або підтримка на досить високому рівні відповідних параметрів 

свідчить про ефективність всієї системи.  

У той же час це необхідно доповнювати оцінкою результативності за 

наступними напрямками: співвідношення витрат на систему мотивації і 

результатів (тобто економічна ефективність); оцінка відповідності – цілям, 

стратегії, пріоритетам компанії, ринку праці і конкурентам, внутрішню 

структуру, етапам обслуговування, результатами праці, особистісним якостям 

працівників; оцінка служби управління персоналом в управлінні системою 

мотивації.  

Таким чином відбувається постійна комплексна багатоаспектна оцінка 

результативності функціонування системи мотивації. 
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Процес впровадження системи мотивації на підприємства сфери послуг є 

складним, необхідно дотримуватися певних етапів.  

Пропонований підхід має на увазі виділення таких етапів як: оцінка 

внутрішньої мотивації персоналу; вивчення потреб персоналу; виявлення 

чинників, що впливають на мотивацію; оцінка якості роботи персоналу; 

розробка системи взаємопов'язаних мотиваційних інструментів; розробка 

регламентуючих документів; оцінка ефективності функціонування системи 

мотивації; внесення коригувань.  

Показники якості послуг закладів ресторанного господарства повинні 

відповідати затвердженим нормам і відповідати наступним вимогам [1,с.79]: 

− забезпечувати безпеку послуг; 

− сприяти відповідності якості послуг запитам споживачів; 

− характеризувати всі властивості послуг ресторанного бізнесу, що 

задовольняють певні потреби споживачів відповідно до її призначення; 

− бути стабільними; 

− сприяти систематичному підвищенню якості послуг, що надаються; 

− виключати взаємозамінність показників при комплексній оцінці рівня 

якості послуг закладів ресторанного господарства; 

− враховувати сучасні досягнення в сфері послуг ресторанного бізнесу. 

Досить широко для управління якістю послуг, що надаються може бути 

використана система оцінок і заходів – індикаторів якості послуг ресторанного 

господарства, які повинні бути легко вимірні, стандартизовані, підходили б для 

різних класів послуг і ситуацій і не вимагали б значної праці в процесі 

оцінювання послуг (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Індикатори якості послуг закладів ресторанного господарства 

Індикатор Сутність оцінки 
Комплексність обслуговування Характеризує ступінь задоволення потреби 

населення в організації споживання 
продуктів харчування та організації 
відпочинку 

Якість продукції Характеризує органолептичну і харчову 
цінність продукції та її асортимент 

Якість праці обслуговуючого персоналу Характеризує час очікування початку 
обслуговування споживачів, техніку роботи 
персоналу, культуру його поведінки, 
дотримання санітарно-гігієнічних норм і 
правил 

Експлуатаційні якості торгових приміщень Характеризує відповідність торговельних 
приміщень функціональному призначенню, 
естетичним і санітарно-гігієнічним вимогам, 
їх оснащеність 

 

У цій методиці визначаються якісні параметри оцінки, які складніше 

формалізуються, ніж кількісні, однак дозволяють оцінити не стільки результати 

надання послуги (як кількісні параметри), скільки сам процес її надання. Аналіз 

якісних показників передбачає створення системи їх оцінки та проведення 

внутрішнього та зовнішнього бенчмаркінгу.  

Процес визначення, розуміння та адаптації наявних прикладів ефективного 

функціонування підприємств-конкурентів з метою поліпшення власної роботи 

включає в себе два процеси: оцінювання і зіставлення. При цьому проведення 

зовнішнього бенчмаркінгу за якісними показниками значно простіше, ніж за 

кількісними, що пояснюється більшим ступенем прозорості та можливості 

оцінки компаній-конкурентів за якісними показниками, так як їх 

характеристики піддаються оцінці при обстеженні конкурентів в результаті 

опитувань і «рейдів» [2,с.24]. 

Завдяки правильно підібраним методам оцінки якості послуг, що 

надаються закладами ресторанного господарства стає можливим врахувати 

специфічні умови роботи кожного конкретного підприємства і модифікувати 

систему управління таким чином, щоб вона максимально ефективно 

відображала очікування як клієнтів, так і співробітників.  
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