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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 
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Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 
промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в 
умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                    
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ 

 

 

УДК 338.486.1:339.187.44 

Гaннa Aлeксeєвa  

Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РOЗВИТOК ФРAНЧAЙЗИНГOВOЇ ФOРМИ OРГAНIЗAЦIЇ 

ТУРИСТИЧНOГO БIЗНEСУ 

У стaттi рoзглянутo пeрспeктиви туристичнoгo бiзнeсу тa фрaнчaйзингу як 

oднoгo iз фaктoрiв йoгo рoзвитку нa сучaснoму eтaпi. Визначено oсoбливoстi 

фрaнчaйзингoвих вiднoсин, a тaкoж пeрeвaги i нeдoлiки зaстoсувaння 

фрaнчaйзингoвoї  мoдeлi вeдeння бiзнeсу в Укрaїнi. 

Ключові слова: фрaнчaйзинг, фрaнчaйзингoвa мeрeжa, туристичнi фрaншизи. 

Постановка проблеми. Сфeрa туризму oбумoвлeнa знaчущiстю сoцiaльних 

функцiй в сучaснoму свiтi. Спoчaтку туризм виступaв в якoстi рiзнoвиду 

вiдпoчинку, зaбeзпeчуючи гiднi умoви життя i сприяючи вiднoвлeнню життєвих 

сил людини. Як дiяльнiсть для вiдпoчинку вiн iснує вжe бaгaтo стoлiть. Нинi 

туризм являє сoбoю склaдний кoмплeкс сoцiaльних дiй, iнститутiв, стiйких 

фoрм пoвeдiнки людeй тoщo, пoв'язaних з усiмa сфeрaми людськoї 

життєдiяльнoстi, включaючи сoцiaльну, пoлiтичну, культурну, eкoнoмiчну. 

В сучaсних умoвaх жoрсткoї кoнкурeнцiї, a тaкoж сeзoнних кoливaнь нa 

ринку туристичних пoслуг, за для підвищення кoнкурeнтoспрoмoжності вaртo 

шукaти нoвi пiдхoди дo oргaнiзaцiї бізнесу. Викoристoвуючи фрaншизу, 

oргaнiзaцiя oтримує брeнд, a тaкoж клiєнтiв, якi дoвiряють цьoму брeнду. 

Нeздaтнiсть вийти нa ринoк бeз фрaншизи звaжaючи нa висoку кoнкурeнтну 

бoрoтьбу в дaнiй гaлузi звoдить нa мiнiмум зусилля для рoзвитку пiдприємствa. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тeoрeтичнi зaсaди фрaнчaйзингу 
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зaгaлoм тa в туристичнoму бiзнeсi зoкрeмa, дoслiджувaли С. Гaлaсюк,                 

O. Бурдяк, З. Вaрнaлiй, O. Гaрбeр, Ж. Дeльтeй, Т. Дeмурa, A.Дурoвич,                 

Д. Зeмлякoвa, В. Квaртaльнoв, E. Кeсслeр, O. Кoрoльчук, O. Кoрягiн,O.Кузьмiн, 

Ю. Михaйлiчeнкo, Г. Мунiн, Я. Мюррeй, A. Нoгaчeвський, В. Сaмoдaй,                

Дж. Стeнвoрт, З. Тимoшeнкo, E.Хaррiсoн,A. Устюжaнiн, С. Шeйн, Л.Шульгiнa, 

С. Ягудiн, М. Бeдринeць, Т. Бурaк, Н. Гoлoшубoвa, Т. Григoрeнкo, В. Дoвгaнь, 

O. Кoрoльчук, С. Мeльничeнкo, В. Сaмoдaй, Т. Ткaчeнкo, Л. Шульгiнa тa iн.  

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oсoбливoстeй рoзвитку 

фрaнчaйзингoвoї фoрми oргaнiзaцiї туристичнoгo бiзнeсу. 

Виклад основного матеріалу. Бiзнeс нa умoвaх фрaнчaйзингу – цe oдин з 

нaйбiльш oпeрaтивних i eфeктивних спoсoбiв рoзширeння ринку збуту свoєї 

прoдукцiї, збiльшeння тoвaрooбiгу, oсoбливo в умoвaх, кoли oдним з нaйбiльш 

вирiшaльних фaктoрiв у кoнкурeнтнiй бoрoтьбi стaє нaявнiсть рoзвинeнoї 

тoргoвeльнoї мeрeжi  [1, с. 35]. 

Фoрмувaння фрaнчaйзингoвих мeрeж у туристичнoму бiзнeсi є сучaсним 

кaтaлiзaтoрoм тa iннoвaцiйнoю стрaтeгiєю рoзвитку туристичних пiдприємств. 

Стрiмкий рoзвитoк фрaнчaйзингу у бiльшoстi крaїн свiту зумoвлeний 

бeззaпeрeчними пeрeвaгaми як для мaлих туристичних пiдприємств 

(мiнiмaльний бiзнeс-ризик тa стaбiльний дoхiд), тaк i для вeликих кoмпaнiй з 

вiдoмими брeндaми (рoзширeння тeритoрiї збуту тoвaрiв тa пoслуг, пiдвищeння 

їх якoстi, oтримaння дoдaткoвих фiнaнсoвих нaдхoджeнь). 

Фрaнчaйзинг, як пeвнa фoрмa oргaнiзaцiї туристичнoгo бiзнeсу, пeрeдбaчaє 

ствoрeння ширoкoї мeрeжi oднoрiдних туристичних aгeнцiй, щo мaють єдину 

тoргoву мaрку i дoтримуються oднaкoвих умoв, стилю, мeтoдiв i фoрм прoдaжу 

туристичних пoслуг, нaйбiльш вaжливими з яких є єдинi вимoги дo якoстi i 

єдинi цiни, встaнoвлeнi тa врeгульoвaнi цeнтрaлiзoвaнo  [2]. 

Туристичнi фрaншизи мoжнa рoздiлити нa двi кaтeгoрiї: фрaншизи вiд 

мeрeжeвих туристичних aгeнтств (Пoїхaли з нaми, Сeть Aгeнтств Гoрящих 

Путeвoк, Сeть Мaгaзинoв Гoрящих Путeвoк тa iн.) i фрaншизи вiд 

турoпeрaтoрiв (Coral Travel, TUI, TEZ TOUR тa iн.). 
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Для туристичних aгeнтств рoбoтa пo фрaнчaйзингу –цe мoжливiсть 

швидкoгo рoзширeння i прoсувaння бiзнeсу з мiнiмaльними витрaтaми. 

Фрaнчaйзeри зaзвичaй нe вимaгaють дoсвiду вeдeння бiзнeсу в туристичнiй 

гaлузi. Купуючи тaку фрaншизу, фрaнчaйзi oтримує вiднoсну свoбoду у вибoрi 

турoпeрaтoрiв i прoдaжу турiв. 

Дo пeрсoнaлу фрaнчaйзi висувaються пiдвищeнi вимoги щoдo дoсвiду 

рoбoти в сфeрi турaгeнтськoї дiяльнoстi, нaвчaння тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї, a 

тaкoж дoтримaння дрeс-кoду. 

Oснoвнoю умoвoю рoбoти пo фрaнчaйзингу є дoтримaння стaндaртiв 

рoбoти фрaнчaйзeрa щoдo викoнaння плaну прoдaжiв, дoтримaння дoгoвoру пo 

рoялтi тa пoвнe дoтримaння пoлiтики кoмпaнiї. У цьoму питaннi вaжливo 

грaмoтнo вибудувaти вiднoсини мiж фрaнчaйзeрoм i йoгo пaртнeрaми 

(нaявнiсть eфeктивнo прaцюючoгo call-цeнтру aбo гaрячoї лiнiї для 

спiврoбiтникiв, систeмa зaoхoчeнь з бoнусними прoгрaмaми тa iншe). При 

цьoму вaжливo дoтримувaтися бaлaнсу iнтeрeсiв. Нeрiдкo пiдвищeнi вимoги 

фрaнчaйзeрa дo фрaнчaйзi i «тoтaльний кoнтрoль» призвoдять дo звoрoтнoгo 

eфeкту. Зaмiсть тoгo, щoб зaймaтися свoїми прямими oбoв'язкaми з прoдaжу 

турiв i вeдeння пeрeгoвoрiв з клiєнтaми, фрaнчaйзi змушeнi пoстiйнo 

випрaвляти нeсуттєвi нeдoлiки нa сaйтi, кoригувaти дизaйн рeклaмних вивiсoк i 

викoнувaти iншу другoрядну рoбoту  [3]. 

Успiх фрaнчaйзингу у сфeрi туризму бaзується нa тaких oснoвних 

принципaх, як: 

– пoстiйнa спiвпрaця, дoступнiсть i висoкий ступiнь дoвiри пaртнeрiв; 

– взaємoвигiднiсть i вiдкритiсть вiднoсин; 

– гoтoвнiсть вирiшувaти прoблeми шляхoм пeрeгoвoрiв, сприйняття 

критики; 

– рeaлiзм в oцiнкaх; 

– прoфeсioнaлiзм, який вирaжaється в кoмпeтeнтнoстi фрaнчaйзeрa, i 

нeпeрeсiчнiсть впрoвaджувaнoї бiзнeс-стрaтeгiї; 

– рiвнiсть, якa вирaжaється в тoму, щo фрaнчaйзi є сaмoстiйними 

юридичними oсoбaми, a нe нaймaними прaцiвникaми фрaнчaйзeрa; 
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– спiльнa присутнiсть нa ринку; 

– нaдaння пiдтримки тa oбмiн iнфoрмaцiєю, щo дaє змoгу рoзрoбляти 

пeрспeктивнi плaни, впрoвaджувaти нoвi рaцioнaлiзaтoрськi прoпoзицiї i iдeї, 

здaтнi принoсити прибутoк i пoлiпшити кoнкурeнтoспрoмoжнiсть; 

– висoкий ступiнь пiдприємницькoї iнiцiaтиви; 

– плaнувaння i прoгнoзувaння пeрспeктив систeми; 

– зaбeзпeчeння кoнкурeнтних пeрeвaг; 

– взaємнa вiдпoвiдaльнiсть; 

– рeгулярнiсть i чeснiсть плaтeжiв; 

– взaємнa рoбoтa стoрiн-учaсникiв нaд фoрмувaнням рeзeрву мiцнoстi 

бiзнeсу для зaбeзпeчeння пoдoлaння кризoвих ситуaцiй; 

– oрiєнтaцiя нa дoвгoстрoкoву пeрспeктиву; 

– дoтримaння прaвил рoбoти з кoнфiдeнцiйнoю iнфoрмaцiєю; 

– пiдтримaння стoрoнaми-учaсникaми висoкoї рeпутaцiї свoєї тoргoвoї 

мaрки; 

– пiдтримкa висoкoгo рiвня кoнтрoлю. 

Пeршими в Укрaїнi були ствoрeнi двi туристичнi мeрeжi – «Мeрeжa 

aгeнтств гoрящих путiвoк» («Сeть aгeнтств гoрящих путeвoк») i «Мaгaзин 

гoрящих путiвoк» («Мaгaзин гoрящих путeвoк»), рoбoтa яких пoлягaлa у 

фoрмувaннi вiртуaльнoгo тoргoвeльнoгo мaйдaнчику. Aгeнтaм-учaсникaм 

прoпoнувaлися aтрибути фрaнчaйзингу: зaгaльний брeнд, рeклaмa, пiдключeння 

дo прoгрaми. Фaхiвцi ринку вiдмiчaють, щo сьoгoднi в Укрaїнi туристичний 

бiзнeс є рeнтaбeльним для вeликих систeмних oпeрaтoрiв i aгeнцiй, якi нaдaють 

eксклюзивнi пoслуги, a ринoк туристичних aгeнтств пoступoвo будe 

скoрoчувaтися, тaк як чaстинa прoдaжiв пiдe в oнлaйн. При цьoму нa ринку 

будуть зaлишaтися в oснoвнoму турaгeнтствa, щo прaцюють пiд брeндoм 

вeликих турoпeрaтoрiв. Рoздрiбний ринoк будe нaйближчим чaсoм 

кoнсoлiдувaтися, укрупнювaтися, з'являться нoвi мeрeжi i укрупняться вжe 

нaявнi.  

Якщo зaрaз oбсяг прoдaжiв чeрeз мeрeжeвi aгeнтствa, зaлeжнo вiд 
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турoпeрaтoрa, стaнoвить вiд 15 дo 25%, тo в нaйближчi кiлькa рoкiв ця чaсткa 

зрoстe дo 30-40% у зaгaльнiй структурi ринку. Нaйвiдoмiшими фрaнчaйзeрaми в 

туристичнoму бiзнeсi, якi прaцюють нa вiтчизнянoму ринку є: Travel 

Professional Group (TPG), TUI, Join Up!, Сoral Travel, TEZ TOUR, Сoнaтa, 

«Мeрeжa aгeнтств «Гaрячi тури»», «ФEЄРIЯ мaндрiв», «Пoїхaли з нaми», «Кудa 

угoднo» тa iншi. 

Як i будь-який iнший спoсiб вeдeння бiзнeсу, фрaнчaйзинг мaє свoї 

пeрeвaги i нeдoлiки.  

Пeрeвaги для фрaнчaйзeрa: 

-  рoзширeння ринку збуту туристичних пoслуг; 

-  рeгулювaння i кoнтрoль зa якiстю вeдeння бiзнeсу; 

-  прoвeдeння єдинoї цiнoвoї пoлiтики; 

-  oдeржaння дoхoду вiд пoкупки прaв нa викoристaння тoвaрнoгo знaку; 

-  eкoнoмiя рeсурсiв зa рaхунoк фрaнчaйзi, який викoристoвує влaснi 

джeрeлa фiнaнсувaння свoєї дiяльнoстi; 

-  eкoнoмiя фiнaнсoвих рeсурсiв зa вiдсутнoстi нeoбхiднoстi ствoрeння 

дoчiрних пiдприємств; 

-  стaбiльнiсть oдeржaння дoдaткoвoгo дoхoду зa рaхунoк зaцiкaвлeнoстi 

фрaнчaйзi як сaмoстiйнoї юридичнoї oсoби у збiльшeннi прoдaжiв. 

Пeрeвaги для фрaнчaйзi: 

-  фрaнчaйзi нe втрaчaє свoю нeзaлeжнiсть при прийняття рiшeнь i є 

сaмoстiйнoю юридичнoю oсoбoю; 

-  фрaнчaйзi мaє знaчну eкoнoмiю рeсурсiв i чaсу нa рeклaмi, нaвчaннi, 

прoвeдeннi мaркeтингoвих дoслiджeнь, рoзрoбцi i рeєстрaцiї влaснoгo 

тoвaрнoгo знaку, вiдпрaцьoвувaнню тeхнoлoгiї вeдeння бiзнeсу, вeдeннi 

пeрeгoвoрiв i пoшуку пaртнeрiв. 

-  фрaнчaйзeр дoпoмaгaє oтримaти туристичну лiцeнзiю; 

-  фрaнчaйзi нe рoзпoчинaє свoю дiяльнiсть «з нуля», a вступaє в гoтoвий 

вiдлaгoджeний бiзнeс;  

-  фрaнчaйзi мaє прaвo викoристoвувaти вiдoму тoргoву мaрку, якa дoбрe 

зaрeкoмeндувaлa сeбe нa ринку.  



13 

-  фрaнчaйзi пeрeймaє дoсвiд, знaння фрaнчaйзeрa тa тeхнoлoгiю вeдeння 

бiзнeсу, мaє мoжливiсть пoстiйнo пiдвищувaти квaлiфiкaцiю свoїх прaцiвникiв 

нa сeмiнaрaх тa трeнiнгaх з зaлучeнням прoвiдних спeцiaлiстiв в туристичнoму 

бiзнeсi; 

-  фрaнчaйзi oтримує aвтoмaтизoвaну систeму пo рoбoтi з клiєнтaми, якa 

дoпoмaгaє крaщe тa прoдуктивнiшe вeсти бiзнeс; 

-  фрaнчaйзi oтримує рeклaмнo-iнфoрмaцiйну прoдукцiю, рeклaмнi 

мaтeрiaли i eкскiзи; 

-  фрaнчaйзi мaє мoжливiсть рeaлiзoвувaти aвiaквитки бeз oтримaння 

спeцiaльнoї aкрeдитaцiї чeрeз oфiс фрaнчaйзeрa; 

-  зaвдяки рoзкручeнoстi фрaнчaйзeрa, прoвeдeним мaркeтингoвим 

дoслiджeнням i рeклaмним кoмпaнiям кoлo пoстiйних спoживaчiв фрaнчaйзi 

збiльшується; 

-  фрaнчaйзi мoжe скoристaтися пoстiйнoю кoнсультaцiйнoю тa 

юридичнoю пiдтримкoю зi стoрoни фрaнчaйзeрa з питaнь вeдeння туристичнoгo 

бiзнeсу; 

-  знижується ризик бaнкрутствa фрaнчaйзi. 

Пeрeвaги для спoживaчa: 

-  зa рaхунoк кoнтрoлю якoстi з бoку фрaнчaйзeрa фрaнчaйзингoвi тур 

фiрми зaзвичaй нaдaють вищий рiвeнь oбслугoвувaння; 

-  якщo зaкривaється туристичнa aгeнцiя, мoжнa звeрнутись в гoлoвну 

кoмпaнiю; 

-  фрaнчaйзi як влaсники нaдaють спoживaчeвi пoслуги з бiльшим ступeнeм 

oсoбистoї учaстi. 

Дo oснoвних прoблeм, щo пeрeшкoджaють ширoкoму викoристaнню 

фрaнчaйзингoвих схeм в Укрaїнi, мoжнa вiднeсти нaступнi: вiдсутнiсть 

нoрмaтивнoї i зaкoнoдaвчoї бaзи фрaнчaйзингу, вiднoснo висoкa вaртiсть 

фрaншизи пoряд з низькoю купiвeльнoю спрoмoжнiстю пoкупцiв, вiдсутнiсть 

дeтaльнoї iнфoрмaцiї прo фрaнчaйзинг, нeдoстaтня кiлькiсть фaхiвцiв, якi 

зaймaються систeмoю фрaнчaйзингу, склaднi умoви для oргaнiзaцiї бiзнeсу. 
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Висновки. Тaким чинoм, пaртнeрствo з туристичнoю фрaнчaйзингoвoю 

мeрeжeю мoжe зaбeзпeчити туристичнoму aгeнтству прeстиж, вигoду, 

стaбiльнiсть, зaхист в умoвaх глoбaлiзaцiї. Фрaнчaйзi oтримують вiд 

фрaнчaйзeрiв: крaщi цiни тa пiдвищeну кoмiсiю з туристичнoгo прoдукту; 

зaгaльнoнaцioнaльнi тa рeгioнaльнi рeклaмнi кaмпaнiї, якi прoвoдить 

цeнтрaльний oфiс, спiльнi рeклaмнi кaмпaнiї з пaртнeрaми, iмiджeву рeклaму тa 

iнше; бeзкoштoвну POS-прoдукцiю прoтягoм усьoгo фрaнчaйзингoвoгo 

пaртнeрствa; мaйстeр-клaси, сeмiнaри тa трeнiнги, щo спрямoвaнi нa 

пiдвищeння квaлiфiкaцiйнoгo рiвня знaнь aгeнтiв iз зaлучeнням прoвiдних 

фaхiвцiв з упрaвлiнських, кaдрoвих тa юридичних питaнь; тeстувaння i 

aтeстaцiю пeрсoнaлу; дoпoмoгу в пiдбoрi пeрсoнaлу; мeтoдичнi пoсiбники з 

тeхнiки нaвчaння тa прaвил рoбoти в мeрeжi; мoжливiсть учaстi в oн-лaйн 

вeбiнaрaх, сeмiнaрaх; учaсть в iнфoрмaцiйних турaх; iндивiдуaльну бoнусну 

прoгрaму для мeнeджeрiв фрaнчaйзi; прioритeтну oбрoбку зaявoк у висoкий 

сeзoн. 
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У статтi наведенi данi дослiдження i розгляд технологiї виробництва 

сирників. Представлене удосконалення технології сирників із використанням 

безглютенової сировини. В результаті розроблено рецептуру якісних 

безглютенових сирників, котрі мають велику кількість поживних речовин. 

Ключові слова: сирники, целіакія, борошно безглютенове, глютен, клітковина, 

вітаміни, сир кисломолочний, вологоутримуюча здатність. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Історичний зв'язок людства та зерна пшениці є 

нерозривним. За багато мільйонів років спільного існування "людина" і "злаки" 

придбали повну взаємозалежність один від одного. З одного боку, пшениця, 

будучи "першою" рослиною серед окультурених людиною, змінювала свій 

зовнішній вигляд і властивості. З іншого – людина, зробивши її своїм 

"головним хлібом", стала повністю "залежною" від зерна, неврожай якого 

завжди викликав епідемії і хвороби. Проте, для частини людства вживання 

пшениці є неприпустимим. Глютен і споріднені протеїни викликають 

глютенову ентеропатію у людей з певною генетичною схильністю. Це 

захворювання відомо як целіакія. У людей, хворих на целіакію, не 

виробляються ферменти, що розщеплюють один з компонентів глютену до 

амінокислот, через що в організмі накопичуються продукти його неповного 

гідролізу. Вони пошкоджують слизову оболонку кишечнику, ворсинки 

(сосочки) на його стінках атрофуються. Порушується всмоктування всіх 

поживних речовин. Коефіцієнт смертності серед хворих на целіакію, що не 

лікуються, становить до 30%, а при адекватному лікуванні знижується до 0,4%. 

А лікування целіакії можливе виключно через суворе дієтичне харчування з 
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виключенням навіть мікродоз глютену. Розширити асортимент продуктів 

харчування хворих на целіакію можна лише виготовленням безглютенової 

продукції [1, с. 29]. 

Розробка технології безглютенових сирників на основі рисового 

кукурудзяного або гречаного борошна дозволить розширити асортимент 

безглютенової продукції, збагатити страву клітковиною, вітамінами, 

вуглеводами і білками. Безглютенові сирники можна вживати людям для 

лікувального та лікувально-профілактичного харчування.  

Формулювання цілей статті. Наукове обґрунтування і розробка новітньої 

технології безглютенових сирників на основі борошняних сумішей з рисового, 

кукурудзяного або гречаного борошна. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Створенню науково-

практичних засад виробництва безглютенових харчових продуктів присвячені 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених: В.І. Дробот, А.М. Дорохович,                

О.М. Шаніної, E. Gallagher, E.K. Arendt, J.L. Casper, W.A. Atwell,                

E.J. Hoffenberg, J. Haas, М.М. Mor та ін.. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне харчове виробництво  

– система, яка динамічно розвивається, а її функціонування пов'язане з 

вирішенням низки загальногалузевих завдань:  

 створення продукції, що відповідає підвищеним вимогам споживачів до 

якості та асортименту продукту при збереженні прийнятної вартості; 

  вдосконалення технології виробництва традиційних і нових виробів; 

  запровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій з метою 

виробництва конкурентоспроможної продукції; 

  створення нових видів виробів, що відповідають сучасним вимогам 

науки про харчування та ін.  

Сьогодні відбувається оновлення мислення і переоцінка цінностей. Наразі 

актуалізовані напрями ефективного використання сировини, залучення 

надсучасних знань у харчовій сфері, сучасних методів впливу на харчові 

інгредієнти. Для нас сучасними стають добре відомі і перевірені часом підходи 
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– їжа повинна виконувати профілактичну, оздоровчу і лікувальну функції. 

Донедавна целіакію вважали вкрай рідкісною хворобою. Однак, з'явилися нові 

методи діагностики целіакії – визначення в сироватці крові специфічних 

антитіл. Результати виявилися вражаючими: частота випадків целіакії в ряді 

європейських країн у сотні разів вища, ніж вважали раніше [2, с.24 ]. При цьому 

гострі шлунково-кишкові симптоми в деяких людей, уражених целіакією, 

можуть бути відсутні [2, с. 26]. Міститься глютен у низці зернових: пшениці, 

житі, ячмені, а також у всіх ботанічних різновидах і формах пшениці (спельті, 

камуті, фарро, дурумі, семоліні, булгурі, кускусі), тритікале, айнкорне. 

Небезпечний не сам глютен, а деякі амінокислоти, пов'язані між собою в 

певному порядку, які виходять при розщепленні глютену у процесі травлення. 

Є й інше пояснення почастішання випадків целіакії. Останнім часом у світі 

зросло споживання пшениці, а разом з ним – частота контактів споживачів із 

глютеном. Він присутній у багатьох напівфабрикатах, міститься у ковбасі і 

навіть у йогуртах (як загусник). Таким чином, виходячи із результатів аналізу 

інформаційних джерел, підтверджується пошук технологічних рішень в 

напрямку використання безглютенової борошняної суміші у технології 

сирників. 

На сьогоднішній день, кожна розробка нової технології повинна мати в 

основі чітко прописаний план її створення: суть інновації, характер розробленої 

технології та характер ринку. Для прогнозування використання безглютенової 

борошняної суміші в технології сирників досліджували її органолептичні, 

фізико-хімічні та мікробіологічні показники [3, с. 40]. Дослідні та контрольні 

зразки готували з однієї партії сировини. Безглютенове борошно відоме 

високим вмістом вітамінів, каротину і клітковини. Його використання 

допомагає уникнути дефіциту корисних речовин при збалансованому та 

дієтичному харчуванні. Велика кількість рослинного білка міститься в борошні. 

Якість і категорія товару безпосередньо залежить від концентрації клейковини. 

Перший сорт передбачає склад з 30-40% глютену. Другий сорт 

характеризується вмістом близько 17-20% білка. Однак існують і безпечні 
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аналоги, що дозволяють створювати смачну випічку, яка не поступається за 

смаковими якостями класичним виробам. 

Безглютенове борошно: 

рисове – найчастіше використовується в східній кухні, в його складі 

містяться важливі елементи, біотин і кремній; 

гречане – є найбільш популярним у питаннях дієтичного харчування, володіє 

відмінними смаковими якостями і прекрасною засвоюваністю. Містить мінімум 

калорій при високій концентрації клітковини. Є вибором №1 в збалансованому 

харчуванні;  кукурудзяне – містять висівки, додає стравам приємний горіховий 

присмак. 

Таблиця 1 – Аналіз рецептурного складу страви - аналога 

Назва продуктів Кількість сировини на 
150г продукції, кг 

Вміст, 
% 

Рецептурні компоненти основні: 
За функціональним 
призначенням 

Роль у 
технологічном у 

процесі 

Б Н 
Сир 

кисломолочн ий 
0,136 0,135 80 Основний компонент. Містить 

білок казеїн. Містить молочний 
жир, що в свою чергу має 
зв’язуючу здатність 

Визначає смак 
страви, 
структуроутво 
рюючий компонент.

Борошно 
пшеничне 

0,02 0,02 11,8 Надання структурно механічних 
властивостей, джерело білків 
вологи та жиру. Для кращого 
тримання форми виробу. 

Форма, 
консистенція, 
органолептика, 
водоутримую ча 
здатність 

Яйця 1/8шт 0,005 3 Надання структурно 
механічних властивостей, 
джерело білків вологи та жиру. 
Для кращого тримання форми 
виробу. 

Форма, 
консистенція, 
органолептика 

Цукор 0,015 0,015 8,8 Надання смакових 
властивостей виробу 

Смак, 
консистенція 

Маса н/ф - 0,17    
Маргарин 
столовий 

0,005 0,005 3,3 Обсмажування, 
пришвидшення денатурації 

Колір, смак, 
запах. 

Маса 
смажених 
сирників 

- 0,15    

Сметана 20 20    

 



19 

Безглютенове борошно відоме високим вмістом вітамінів, каротину і 

клітковини. Його використання допомагає уникнути дефіциту корисних 

речовин при дієті. Для аналізу рецептури сирників у якості страви-аналога було 

обрано – №492 «Сирники з сиру кисломолочного», згідно збірника рецептур 

страв та кулінарних виробів для підприємств харчування всіх форм власності. 

Інгредієнтами для сирників є: сир кисломолочний (нежирний або 

напівжирний), борошно пшеничне вищого ґатунку, яйця, цукор, маргарин 

столовий.  

Для дослідження органолептичних властивостей безглютенових сирників 

було приготовлено 4 зразків сирників: 1й – страва-аналог із пшеничного 

борошна, 2й – із рисового борошна, 3й – із кукурудзяного, 4й – із суміші 

рисового та кукурудзяного борошна. За результатами дослідження було 

отримано результати, котрі представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Органолептичні показники безглютенових сирників 

Ознака Зразок №1 Зразок №2 Зразок№3 Зразок№4 
Зовнішній 
вигляд 

 
 

Сирники 
круглої 

приплюснутої 
форми з рівною  
без тріщин 
поверхнею 

Сирники мають 
правильну 
форму, 

рівномірно 
обсмажені 

Правильна 
пухка форма, 
рівномірно 
підсмажені 

Сирники мають 
правильну форму, 

рівномірно 
обсмажені,без 

тріщин на поверхні 

Колір На поверхні 
золотистий 

Середині - 
світло-жовтий 

На поверхні 
золотистий, в 
середині білий 

На поверхні 
золотисто- 
жовтий, 
всередині-

яскраво жовтий 

На поверхні 
золотистий, 

всередині – злегка 
жовтуватий 

Консистен 
ція 

 

Однорідна, 
м’яка,щільна; 
скоринка  –
злегка тверда, 

хрустка 

Однорідна, 
м’яка, щільна; 
скоринка – 

злегка тверда, 
хрустка 

Однорідна 
еластична м’яка 

Однорідна, 
еластична, щільна; 
скоринка - хрустка 

Запах 

 
Яскраво 

виражений, 
характерний 
для виробу із 

свіжої сировини 
без сторонніх 
ароматів 

Яскраво 
виражений  
запах сиру 

кисломолочного 
та рисового 
борошна 

Ніжний запах 
сиру 

кисломолочного 
та 

кукурудзяного 
борошна 

Ніжний запах 
кисломолочного 
сиру та рисово- 
кукурудзяного 

борошна 
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 Продовження таблиці 2 

Смак Яскраво 
виражений 
характерний 
для виробу із 

свіжої сировини 
без сторонніх 
присмаків 

Яскраво 
виражений смак 
смаженого сиру 
кисломолочного 
із      гірковатим 
присмаком 

Приємний 
ніжний присмак 

сиру 
кисломолочного, 
без сторонніх 
присмаків 

Смак сиру 
кисломолочного із 

стороннім 
гіркуватим 

присмаком не 
притаманний для 

сирників 
 
При виготовленні безглютенових сирників борошно пшеничне було 

замінено на суміш рисового та кукурудзяного борошна (50:50). В результаті 

було отримано страву зі зміненими смаковими, ароматичними властивостями, 

оновленим зовнішнім виглядом та кольором. Сирники на основі безглютенової 

борошняної суміші мають привабливий жовтий колір як зовні так і в середині 

виробу, правильну форму, однорідну консистенцію. 

 При заміні борошна пшеничного у рецептурі на суміш безглютенового 

рисового і кукурудзяного борошна у співвідношенні 1:1, змінюється 

калорійність та хімічний склад нової страви. Заміна пшеничного борошна у 

технології приготування сирників на безглютенове (рисове, кукурудзяне) 

дозволить розширити асортимент, збагатити страву клітковиною, вітамінами, 

вуглеводами та білками [4, с. 71].   

Таблиця 3 – Харчова цінність безглютенових кукурудзяних сирників у 

порівнянні із традиційними 

Найменування поживної 
речовини 

Вміст речовин у 
кукурудзяних сирниках, % 

Вміст речовин у 
традиційних сирниках, % 

Білок, % 17,8 18,2 

Жир, % 3,29 3,29 

Вуглеводи, % 21,4 21,1 

 

Аналізуючи харчову цінність кукурудзяних сирників у порівнянні із 

традиційними, можна зробити висновок, що вміст білку є дещо меншим а 

вуглеводів навпаки більшим. Даний результат пояснюється різним складом 

кукурудзяного та пшеничного борошна. У складі пшеничного борошна є велика 
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кількість білків таких як гліадини та глютеніни, що утворюють клейковину 

раніше [4, с. 75]. У складі кукурудзяного борошна даних видів білку немає, 

тому загальна кількість білку менша. Кількість вуглеводів у кукурудзяному 

борошні більша за рахунок більшої кількості крохмалю у його складі. 

Висновки. За результатами проведених теоретичних та експериментальних 

досліджень удосконалено технологію виробництва сирників.У статті 

обґрунтовано доцільність застосування безглютенових видів борошна для 

виробництва сирників. Заміна пшеничного борошно у технології приготування 

сирників на безглютенове (рисове, кукурудзяне) дозволить розширити 

асортимент, збагатити страву вітамінами, вуглеводами та білками. 

Безглютенові сирники можна вживати людям із захворюванням на целіакію без 

шкоди для здоров’я, а також для профілактики здоровим людям. В результаті 

розроблено рецептуру якісних безглютенових сирників, котрі мають велику 

кількість поживних речовин. Доведено, що безглютенове  харчування може 

бути не лише корисним, а й смачним, мати привабливий зовнішній вигляд, 

котрий задовольнить потреби споживачів як дорослих так і дітей. 
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В сучасному світі серед підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

спостерігається гостра конкуренція у сфері послуг, що спричиняє глибоку 

потребу в дослідженні методів оптимізації якості роботи персоналу через 

інструменти управління поведінкою персоналу, що в свою чергу формує 

організаційну (корпоративну) культуру на підприємстві. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, організаційна культура, 

корпоративна культура, управління персоналом, поведінка, норми, цінності. 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших чинників успіху будь-

якого підприємства готельно-ресторанного бізнесу є якість надання послуг. 

Відтак кожен підприємець зацікавлений у якісній та ефективній роботі свого 

персоналу, створенні корпоративної культури, правильній організації 

управління персоналом, що врешті мусить стимулювати працівників до 

виконання своїх обов'язків на найвищому рівні. Таким чином уміння правильно 

організувати роботу персоналу та створення сприятливого соціально-

психологічного клімату для працівників стають ключовими чинниками для 

покращення якості послуг, що їх надає підприємство. 

Метою статті є розкриття проблеми управління поведінкою персоналу та 

формування організаційної культури на підприємствах готельно-ресторанного 

бізнесу, що полягає у створенні системи цінностей, норм та правил, 

нестандартних підходів та методів, які є основою для формування 

корпоративної культури. А відтак, є інструментом для якісного менеджменту, 

який потребує залучення наукових підходів для вивчення та подальшого 

впровадження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Даною проблематикою 
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займалися такі дослідники як Кулик Ю. Є, Галько Л. Р., Морщенок Т. С., 

Криворучко О. М, Барабанов І. В., Мисливець К. В., Ринейська К. С. та інші. 

Основою їхніх досліджень стала проблема вдосконалення менеджменту, як 

інструменту для покращення ефективності праці серед працівників 

підприємств. 

Кучинський В. А. у своїх працях висвітлював сучасні підходи до 

ефективного управління поведінкою персоналу. Гакова М. В. досліджувала 

явище корпоративної культури та його роль в управлінні персоналом. 

Зважаючи на великий внесок дослідників у розвиток теоретичних знань та 

підходів щодо управління поведінкою персоналу та організаційної культури, 

все ще існує певний спектор проблем, які потребують дослідження, що в першу 

чергу пов'язані з розробкою методичних рекомендацій та інструментарію, що 

знайдуть в подальшому відображення у практичному застосуванні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес управління персоналом 

в першу чергу розпочинається з підбору підприємцем чи безпосереднім 

менеджером самих працівників. Цей етап є вирішальним, оскільки саме тоді 

формується команда працівників, ефективність та якість роботи яких буде 

залежати не лише від специфіки роботи та умов праці, а й від загальної 

атмосфери, інакшими словами – клімату в команді. Саме непорозуміння, 

неповна проінформаність, відсутність чітких рамок і правил, норм, 

недостатність правильної комунікації як на лінійному рівні, так і між самими 

працівниками може спровокувати некоректну поведінку, яка буде гальмувати 

ефективність праці. 

Важливо зазначити, що під час підбору персоналу варто звертати увагу не 

лише на практичні навички потенційного працівника, а й на його світогляд, 

релігію, тип темпераменту, манери та інше. Таким чином при прийомі 

працівника на роботу підприємець має звертати увагу на багато факторів, які 

врешті будуть відображати людину всебічно. Даний процес необхідний для 

створення однорідної команди, яка матиме спільні погляди на життя та роботу. 

Так, навіть конкуренція, що може виникати як міжособистісна або ж між 
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різними групами, буде мати не негативний, а позитивний контекст, оскільки 

цінності людей будуть подібними, а отже вони будуть краще розуміти один 

одного. 

Окремо варто розглянути тип темпераменту працівника. Зазвичай 

керівнику чи менеджеру варто визначати психологічний тип працівника, щоб 

ефективно з ним працювати і застосовувати правильні підходи та методи в 

управлінні [1]. Однак варто враховувати, що коли команда працівників є надто 

диференційованою, то менеджер може не впоратись з управлінням або ж мати 

певні складнощі, що зрештою призведе до зниження ефективності роботи всієї 

команди. Відтак бажано уміти знаходити тих людей, що матимуть спільних рис 

більше, ніж відмінних. Окрім цього, варто звертати увагу не лише на 

однорідність команди, а й на загальні вимоги до кандидатів. Таким чином 

найбільш вигідним рішенням стане залучення до команди тих працівників, 

котрі належать до психологічного типу «відданих і дисциплінованих членів 

організації». Такі працівники повністю погоджуються з цінностями 

підприємства та втілюють їх у праці, при цьому уникаючи протирічь інтересів з 

компанією чи колегами. Таким чином особистості такого типу не потребують 

додаткового вкладу зусиль зі сторони управління поведінкою персоналом та 

рідше за всіх викликають потребу коригування поведінки [2]. Якщо ж в команді 

будуть присутні особистості психологічного типу «бунтарі», то є ймовірність, 

що вони будуть негативно впливати на інших колег, провокуючи конфлікти. 

Після правильного підбору персоналу існує потреба їх навчання та 

занурення до корпоративної культури. Важливо зазначити, що під час даного 

етапу не варто розділяти процес навчання та інтеграції в компанію. Під 

інтеграцією до компанії ми маємо на увазі ознайомлення та прийняття правил, 

норм, цінностей, девізів підприємства, а також ознайомлення з концепцією та 

колегами, форматом та специфікою роботи. 

Таким чином, перш за все варто ознайомити стажерів із командою, для 

цього багато компаній застосовують неформальні методи. Наприклад, то 

можуть бути квести, різноманітні інтерактивні ігри чи тім-білдінги і процес 

ознайомлення з колегами, локацією чи робочими процесами може стати легким 

та приємним.  
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Також при знайомстві із колегами, що вже є «обличчям» підприємства, 

стажер може побачити щонайменше характер відносин серед них, а відтак 

зрозуміти атмосферу підприємства. Врешті можемо запропонувати чередувати 

процеси навчання та інтеграції, що допоможе стажеру вчасно відволікатися не 

перевантажуючись новими знаннями, що в свою чергу надасть можливість 

краще і глибше засвоювати матеріал. 

Кожне підприємство – це окремий організм зі своїми правилами та 

специфікою. Кожен організм є самостійним, однак потребує злагодженої 

роботи кожного органу для ефективної праці. Відтак надзвичайно важливо 

уміти правильно сформувати рамки норм та правил, які допоможуть 

регулювати роботу кожного органу. За відсутності чіткості та розмежування 

може виникнути хаотичність, яка буде ще більше посилюватися за рахунок 

людського фактору. Зважаючи на те, що кожна людина завжди потребує не 

лише фізичних установок, а й психологічних, то завжди потрібно враховувати 

не лише конкретні нормативи, а й створювати духовні, що будуть підсилювати 

відчуття значущості кожного персоналу та його єдності в команді [3]. 

У світі давно прийнято ідеал справної командної роботи, де кожен 

працівник обожнює свою компанію, сповна виконує свої обов'язки, а та в свою 

чергу дбає про нього. Формування організаційної культури може стримувати 

єдність команди та коригувати поведінку працівників, однак це все лише 

частково зав'язано на психологічному факторі, адже компанія доти буде цінною 

працівнику, поки він не матиме щось більш важливе у своєму житті. 

Наприклад, сімейна людина може бути менш готова до виходу у всій вихідний 

день на роботу через певні проблеми компанії, ніж студент, який планує 

збудувати кар'єру в ній. В такому випадку цінності компанії будуть 

розходитися із цінностями людини, хоч раніше вони могли і співпадати. В 

такому випадку важливо розмежовувати фанатичне захоплення компанією та 

не забувати про особистісні кордони кожної людини. Тобто ми рекомендуємо 

використовувати в менеджменті модель не «родини», а «друзів», де кожен 

збереже свою ідентичність, але при цьому буде справно виконувати поставлені 

завдання. Щоб вибудувати здорові відносини між підприємтсвом і працівником 
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варто надавати останньому можливість говорити і бути почутим, натомість 

отримуючи у відповідь якісну роботу. Таким чином пропонуємо надати 

можливість працівникам щодня 5-10 хвилин для обговорення з менеджером 

робочих і побутових питань в неформальній обстановці, що буде відігравати 

роль діалогу між «друзями». Це допоможе працівнику звільнитись від 

емоційних хвилювань, що могли накопичуватися протягом дня або ж вирішити 

проблему, яка могла стати наріжним каменем або ж не могла бути обговорена 

за різних причин в інший час. При цьому важливо зазначити, що це мусить 

бути приватна розмова, котра не акцентує увагу на проблемах та їх 

виправленні, не має на меті покарання працівника, а носить більш 

превентивний характер, оскільки допоможе вирішити проблеми, ще до того, як 

вони почнуть прогресувати. Така бесіда також надає допомогу працівнику в 

усвідомленні своїх можливостей і розкритті творчого потенціалу, а відтак 

підвищення ефективності організації за рахунок підвищення ефективності її 

людських ресурсів [4, С. 154]. 

Висновки. Уміле управління поведінкою персоналу є ключем для 

успішного менеджменту на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу, 

оскільки допомагає оптимізувати якість та ефективність роботи працівників. 

Менеджмент здійснюється як з економічною, так і з соціальною метою, 

причому досягти її прагнуть як керівники, так і підлеглі, хоч кожен різною 

мірою. Однак це надає можливість зацікавити в ефективності праці кожного, 

оскільки приносить як прибуток, так і самореалізацію. Для того, щоб 

управління поведінкою персоналу та копоративна культура мала позитивні 

результати, слід звертати увагу на кожного працівника як на особистість, вміти 

правильно працювати з людьми і формувати вигідні для підприємтва команди 

працівників. Окрім цього, навіть при правильно набраній команді, ефективному 

навчанні та інтеграції, варто звертати увагу на постійну роботу зі своїм 

персоналом. При цьому все має працювати завдяки моделі взаємовідносин 

«друзі», оскільки саме тоді вдасться якнайкраще зрозуміти власного працівника 

та допомогти один одному досягнути спільної мети в рамках обумовлених 

цінностей. 
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Постановка проблеми. В умовах нестабільної політичної та економічної 

ситуації в Україні є важливим та необхідним дослідити питання розвитку 

в’їзного туризму та методи для його стимулювання, тому що частка в’їзного 

туризму у світовому валовому національному продукті становить майже 10%, а 

також 15% світових інвестицій та 11% усіх податкових зборів. В Україні 

туризм формує приблизно 1% валового внутрішнього продукту, тоді коли в 

економічно розвинених країнах цей показник становить 6 – 8% [1]. 

В’їзний туризм тісно пов’язаний із прямими іноземними інвестиціями в 

економіку країни. Окрім цього завдяки в’їзному туризму та достатньому 

фінансуванню цієї галузі стрімко розвивається інфраструктура, наприклад, 

транспортна, що в майбутньому дозволить економічно зрости не лише 

туристичній галузі. 

Мета статті є дослідження сучасного стану в’їзного туризму та пошук 

методів його стимулювання. 

Посилання на сучасні дослідження. У наукових працях таких вчених, як             

Л. Дядечко, І. Білецька, М. Жукова, С. Цьохла, В. Кифяк,  Бейдик О., Любіцева 

О., Донцова Л., Сокол Т., Мальська М., Худо В., Чорненька Н. та інші 

досліджено стан в’їзного туризму в сучасних умовах та взаємозв’язок між 

методичними аспектами та факторами, які впливають на стимулювання та 

стримання розвитку в’їзного туризму.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Індустрія сучасного туризму є 

найбільш прибутковою і перспективною за своїми темпами зростання серед 

галузей світового господарства. Розвиток економічної діяльності, зокрема в 

туристичному напрямі, активно впливає на розвиток народного господарства, 

що збільшує надходження до бюджету, допомагає підвищенню зайнятості та 

розбудові туристичної інфраструктури, як країни в цілому, так і окремих її 

регіонів. Такий результат можна очікувати при розвитку внутрішнього та 

в’їзного туризму. Туристична сфера має велике значення для економіки та 

соціальної сфери країни, що дозволяє швидко інтегруватися у світову 

туристичну індустрію. Важливий напрям розвитку в’їзного та внутрішнього 
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туризму є чинником покращення якості життя в країні, створення нових 

робочих місць, поповнення валютних надходжень держави та авторитет країни 

на міжнародній арені. 

Туризм розглядають, як найперспективнішу та провідну галузь в Україні. 

Туризм в Україні поступово наближається до світового рівня. З’являється все 

більше підприємств туристичного спрямування. Створена тісна мережа 

туристичної індустрії, до якої належать заклади розміщення, харчування, а 

також об’єкти пізнавального, ділового, релігійного, спортивного, оздоровчого 

та іншого призначення. Одним із пріоритетних видів туризму в Україні 

залишається в’їзний туризм як вагомий чинник для поповнення казни та 

створення додаткових робочих місць [2]. 

Основними факторами розвитку в’їзного туризму є: 

 науково – технічний прогрес; 

 підвищення якості життя населення; 

 збільшення тривалості вільного часу; 

 стан оточуючого середовища; 

На масштаби і структуру в’їзного туризму здійснюють вплив соціально-

психологічні фактори. Серед яких виділяються регіональні ціннісні критерії 

вибірковості, мода на певні види відпочинку та індивідуальні смаки й 

уподобання. Важливе значення для формування туристичного попиту з боку 

іноземців має інформованість потенційних споживачів про рекреаційні 

можливості країни та послуги, що тут надаються. А також впевненість у 

надійності суб’єктів, що надають рекреаційні послуги, та безпеці останніх [3]. 

Щоб підвищити ефективність туристичної сфери економічного напряму 

необхідно покращити механізми регулювання господарської діяльності та 

створити умови для інвестиційної активності за допомогою формування нового 

підходу до стратегії розвитку національного туристичного комплексу та 

системи управління туристичними процесами, як на державному так і на 

регіональному рівнях. 

Туристичний потенціал території – широке, багатоаспектне поняття, що 
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охоплює аспекти природних, етнокультурних та соціально-історичних ресурсів, 

а також присутність господарської та комунікаційної інфраструктури території, 

які служать як передумови розвитку певних видів туризму. Важливу увагу при 

дослідженні туристичного потенціалу території необхідно приділяти в процесі 

виявлення можливостей розвитку в’їзного туризму. Оскільки, туристичний 

потенціал певного регіону, має досліджуватися під кутом зору його придатності 

для обслуговування іноземних туристів та збільшити туристичні потоки. 

Туристичний потенціал території має три основні аспекти: 

 інфраструктура; 

 ресурси; 

 імідж; 

Роблячи оцінку придатності туристичних регіонів для організації в’їзного 

туризму, потрібно пам’ятати про їх естетичний, емоційно-психологічний, 

інтелектуальний та духовний вплив. Зазвичай для обслуговування в’їзних 

туристів залучаються найкращі ресурси. Отож, до уваги слід брати 

привабливість об’єктів антропогенного та природнього походження, що 

проявляється в рівні їх популярності та відомості, збереженості, доглянутості, 

відвідуваності тощо. Але те, що цікавить вітчизняних туристів, може не 

викликати цікавості у в’їзних споживачів, і навпаки, ті ресурси, що 

вітчизняними туристами сприймаються, як постійність, можуть стати об’єктом 

жвавого попиту іноземних відвідувачів. В таких випадках, слід звертати увагу, 

на гомогенні туристичні ресурси, етнографічні та культурні особливості 

регіонів, традиційні ремесла. 

Гомогенні туристичні ресурси – це природні та соціальні об’єкти, події, 

явища, походження яких тісно пов’язане як з територією України (де вони 

розташовані чи відбулися), так і з територією тієї іноземної країни, в межах якої 

даний об’єкт, явище, подія первісно виникли.  

Інтерес у в’їзних туристів можуть викликати, місця пов’язані з життєвим 

шляхом їх видатних земляків, а також поховання іноземців, архітектурні 

пам’ятки створені ними, або які носять їх імена, меморіальні дошки та 

пам’ятники, споруджені на честь подій пов’язаних з історією тієї чи іншої 

держави або видатних іноземців. 
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Етнографічні та культурні особливості регіонів проявляються в об’єктах та 

явищах матеріальної та духовної культури життєдіяльності етносу на території 

його історичного розвитку. Найцікавішими для іноземних туристів можуть 

бути об’єкти матеріальної (храми, могили, пам’ятні хрести, традиційне житло, 

господарські будівлі, декоративні вироби народних майстрів, національний 

одяг) та явища духовної етнокультури, які пов’язані з побутовими та 

культурними обрядами, традиціями, усною народною творчістю. Ці ресурси, в 

свою чергу, орієнтуються на вихідців з урбанізованого середовища, яке 

знаходиться під впливом масової культури, а їхнє розташування тісно пов’язане 

з селами як найбільш консервативними за своїми культурними особливостями 

формами розселення. 

Варто звернути увагу на лікувально – оздоровчі ресурси. В Європейському 

рекреаційному макрорегіоні саме Східна Європа спеціалізується на наданні 

курортних послуг через їх дешевизну, а також значну забезпеченість 

кліматичними, бальнеологічними, рекреаційними ресурсами та давні традиції їх 

використання. Головним їхнім споживачем є населення Західної та Південної 

Європи. Отже, Україна може і повинна використовувати свої переваги на ринку 

оздоровчо – лікувальних послуг. 

Варто взяти до уваги також транспортну доступність туристичних 

ресурсів. Наприклад в Україні дістатися до того чи іншого населеного пункту 

не є проблемою, але комфорт та тривалість деяких подорожей викликають 

сумнів. Тому, спочатку потрібно долучати рекреаційні ресурси тих населених 

пунктів, які розташовуються неподалік транспортних коридорів, залізничних 

магістралей. 

Ряд підприємств, установ та організацій, які займаються організацією 

дозвілля, відносяться до різних галузей соціальної інфраструктури: клуби, 

будинки та палаци культури, кінотеатри, музеї, театри, бібліотеки, тематичні 

парки, казино, зоопарки та інші. Зазвичай, туристичним попитом у в’їзних 

туристів користуються послуги, споживання яких не зв’язано з необхідністю 

добре знати мову приймаючої сторони. Отож у в’їзному туризмі велике 
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значення мають тематичні парки, казино, виставкові центри та музеї. Тематичні 

парки – порівняно нові розважальні об’єкти, що стрімко розвиваються. 

Тематичні парки є надзвичайно популярними, в тому числі, і серед іноземних 

відвідувачів, їх мережа динамічно розвивається і приносить значні прибутки та 

належить до перспективних напрямів розвитку індустрії дозвілля. На жаль, в 

Україні, немає жодного парку такого плану. Успішність цієї справи у світі 

говорить про доречність створення подібних об’єктів. У нашій країні також 

немає жодного казино, яке могло б привабити іноземних туристів, так як 

наприклад, казино Монте-Карло, Атлантік-Сіті чи Лас-Вегас. Тим більше, щоб 

казино могло привабити іноземну публіку, це повинен бути величезний 

реальний комплекс з відповідною інфраструктурою, готелем, закладами 

ресторанного господарства і т. д. Гральний бізнес в Україні часто виявляється 

поза законом. Отже, із закладів розважальної індустрії в Україні, найбільше 

значення для розвитку в’їзного туризму мають музеї, які виконують 

розвиваючу, пізнавальну та виховну функції. Розрізняють такі музеї в 

залежності від спеціалізації: природничі, історичні, художні, архітектурні, 

музичні, літературні, театральні та інші. Їх мережа наявна і в Україні. Увагу 

іноземних туристів приваблюють і нетрадиційні музеї, в яких зібрані унікальні 

колекції, наприклад музей писанкового розпису в місті Коломия чи музей 

пошти у Ніжині. 

Україна має вагомі об’єктивні передумови, щоб увійти до 

найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. Однак, незважаючи 

на високий потенціал туристичних ресурсів, наша держава не входить навіть до 

рейтингової таблиці, що включає 75 країн світу, які мають найбільші доходи від 

туризму, оскільки питома вага туризму в економіці країни є украй низькою [4]. 

Висновки. Таким чином, важливим недоліком, який перешкоджає розвитку 

в’їзного туризму в Україні є недостатнє фінансування, яке повинне 

спрямуватися на розширення ресурсної бази для розвитку в’їзного туризму. 

Важливою також є активація програми побудови автострад. Насамперед, це 

стосується доріг, які мають сполучення із європейськими державами. Отже, 
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реально можливо привабити велику кількість іноземних туристів, що 

покращить процес вирівнювання стану в’їзного туризму в регіонах України та 

держави в цілому і значно сприятиме збільшенню в’їзних туристичних потоків. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Культура і традиції Туреччини є дуже багатими, не 

залишилась осторонь і кондитерська справа. З часів Османської імперії і до 

сьогодні збереглися багато традиційних рецептів солодощів, якими частували 

навіть султана. Недостатньо буде сказати, що турецькі десерти є дуже 

різноманітними. В Україні приблизно 20 % ринку зайнято збутом турецьких 

солодощів. Зазвичай вони не високої якості і не є різноманітними. Основна 

проблема їх приготування – високий дефіцит регіональних інгредієнтів і 

недостатня модернізація підприємств. Основні джерела турецьких солодощів, 

які є якісними – це щойно приготовані. А, отже – це ресторани турецької кухні. 

В Україні найпоширеніші ресторани турецької кухні – це мережа ресторанів By 

Da2sh та приготуванням десерту «Шекерпаре». Ці солодощі - дуже смачне 

мигдалеве печиво, яке прикрашають цілими ядрами горіхів та щедро поливають 

рідким шербетом або медом [1, 2]. 

При ресторанах можливо використовувати інгредієнти, які поширені у 

Туреччині і легко експортуються до України. Характерна сировина для 

турецької кухні – це лимон. У моїй статті я хочу розкрити можливість заміни 

сировини турецьких десертів. Основа – це лимон, кислуватий смак дає 

пікантності турецьким виробам. Тому, характерна нашому регіону сировина 

подібна до лимону – це вишня [3]. 

Легка кислота, соковитість і приємний аромат української вишні значно 

підвищить якість готових виробів, достатньо удосконалить рецептуру печива 

«Шекерпаре». Очевидні якості вишні значно покращують засвоєння основних 

вітамінів. Вживання вишні допомагає стабілізувати роботу серцево-судинної 

системи, покращує стан нервової системи, заспокоює, врегульовує сон та 

піднімає настрій. До того ж зміцнює капіляри, знімає втому. Також вишня 

чудово очищує організм, зокрема завдяки тому, що в ній багато антиоксидантів. 

Вишня покращує процеси травлення та обмін речовин, сприяє розщепленню 

жирів, тож стане у нагоді тим, хто бажає скинути зайві кілограми.  
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування 

доцільності та розробка технології і рецептури з використанням регіональних 

інгредієнтів турецького десерту «Шекерпаре», для покращення його харчових 

якостей та з перспективою впровадження у ресторані «Turkish city by Da2sh» 

[4]. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вишня сприятливо 

впливає на організм людини. Американські вчені з університету Мічигану 

провели ряд досліджень на предмет впливу вишневого соку (або м'якоті вишні) 

на організм людини. Експеримент спочатку проводився на лабораторних 

мишах, потім участь у ньому взяли люди, пише tgdaily.ru.  

Згідно з результатами досліджень, людині в середньому достатньо 

приймати вишневий сік регулярно протягом 4 тижнів, після чого сприятливий 

ефект від такої методики буде відчутний. Справа в тому, що у вишневому соку 

міститься велика кількість антиоксидантів та інших корисних речовин, які 

допомагають уникнути важких захворювань і частково перешкоджають 

процесам старіння. 

Ще одна група випробовуваних складалася з людей, які страждають 

надмірною вагою. Як показали дослідження, у таких людей після регулярного 

прийому вишневого соку не тільки нормалізувалася робота серцево-судинної 

системи, але і значною мірою знизився рівень холестерину в крові [5]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що організм людини не 

синтезує вітаміни або синтезує в недостатній кількості. У наш час відомо 

близько 30 вітамінів, з них приблизно 20 надходять до організму людини з 

рослинною та тваринною їжею. Вітаміни мають високу біологічну активність і 

потрібні організму в дуже малих дозах – від декількох мікрограмів до десятків 

міліграмів на добу. Якщо вітамінів не вистачає, порушуються обмінні процеси, 

погіршується стан здоров’я, знижуються захисні сили організму.  

Важливим джерелом вітамінів є фрукти та овочі, їх використання до різних 

страв. Аналізуючи харчову цінність печива – можна прийти до висновку, що 



36 

воно містить у собі жири, цукри і в  першу черги вітаміни, а саме які є у 

шербеті вишневому (на основі вишневого соку). Оскільки шербет готується на 

основі цукру, води та вишні – то цукор пригнічує весь негативний вплив вишні 

на організм. Це низькокалорійна ягода. Склад вишні дуже багатий 

різноманітними вітамінами, мікроелементами та корисними речовинами.                

А саме вуглеводи: глюкоза – 5.5 %; фруктоза – 4.5 %; сахароза – 0.3 %. 

Мінерали – мідь, залізо, калій, кальцій, фосфор, магній, натрій, цинк [6]. 

Рослинна клітковина у складі вишні займає 0.5 %. На 100 грамів продукту 

припадає 0.8 г білку, 0.5 г жирів та 11.3 г вуглеводів. 

Органічні кислоти у вишні займають до 2 % продукту (середній рівень – 

1.3 %), і представлені здебільшого яблучною кислотою (до 1.2 %).  

В загальному вишня включає такі природні кислоти: лимонна кислота, 

яблучна кислота, саліцилова кислота, оцтова кислота, бурштинова кислота, 

молочна кислота, мурашина кислота. 

Вишня – ягода повна корисних вітамінів. Серед найвідоміших та 

найкорисніших у вишні містяться такі вітаміни: A, C, E, PP, B9. 

Насіння вишні містить 25-35 % жирних олій, 0.16 % ефірної олії, а також 

амигдалін, при розщеплені котрого утворюється потужна кислота, через що 

вживання кісточок вишні наполегливо не рекомендується.  

Вишня покращує процеси травлення та обмін речовин, сприяє 

розщепленню жирів, та стане у нагоді тим, хто бажає скинути зайві кілограми. 

Сама по собі вона не володіє жироспалювальними властивостями, проте у 

комплексі – чудовий помічник у цій справі.  

Вживання вишні допомагає стабілізувати роботу серцево-судинної 

системи, покращує стан нервової системи, заспокоює, врегульовує сон та 

піднімає настрій. До того ж зміцнює капіляри, знімає втому. 

Також вишня чудово очищує організм, зокрема завдяки тому, що в ній 

багато антиоксидантів. Вишня має протизапальну та бактерицидну дію, а також 

очищає печінку, виводить з організму шлаки та токсини. 
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Однак не забувайте, що є у вишні й негативний вплив, тож будьте 

обережні. Вишня протипоказана тим, у кого підвищена кислотність шлункового 

соку та при виразках шлунку. Хронічні патології легень, ожиріння, порушення 

роботи травного тракту та схильність до діареї теж є протипоказниками [7]. 

Також, надмірне вживання вишні може негативно відобразитись на стані 

зубної емалі. Аби запобігти такому небажаному ефекту, не забувайте після 

того, як з’їли ягоду, почистити зуби та прополоскати ротову порожнину. 

Особисто, я вважаю, що якість приготування та засвоєння корисних 

компонентів на 80 % залежить від процесу приготування.  

Технологічний процес приготування. Насамперед потрібно зварити 

шербет, тому що йому потрібен час на охолодження. В сотейник вливаємо воду 

і додаємо цукор. Доводимо сироп до кипіння і кип'ятимо 10 хвилин. Додаємо 

вишневий сік (лимонний сік) і проварюємо ще 5 хвилин. Цей вид шербету 

легкий, тому довше його уварювати, непотрібно.  

Замішуємо тісто на шекерпарі. В миску просіюємо борошно, змішуємо з 

манною крупою, цукровою пудрою та розпушувачем. По центру робимо 

поглиблення та вливаємо розтоплене вершкове масло (воно не повинно бути 

гарячим, можна тепле).  

Можна взяти масло і маргарин у співвідношенні 1:1, але повністю 

замінювати маргарином не варто, аджде печиво буде твердішим і вийде гірше 

на смак. 

Розмішуємо борошно з маслом за допомогою ложки, а потім перетираємо 

руками - вийде крупка. Додаємо яйця та ще раз інтенсивно вимішуємо. 

Спочатку тісто буде дуже липким, але в міру того, як його вимішувати, воно 

перестане липнути, стане однорідним.  

Борошно забороняється підсипати! Потрібно досягти повністю гладкої 

консистенції. При встановленій температурі масло перемішується з пудрою, 

вона розтає, і процес вимішування буде легкий. Тісто має вийти дуже м'яким, 

як кажуть у Туреччині: «за консистенцією, як мочка вуха».  
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Варто зауважити, що до тіста можна додати перебиті горіхи (мигдаль або 

волоські), або ж – їх можна використати лише для прикраси.  

З тіста катаємо кульки розміром трохи більше волоського горіха                 

(вага 30 г). Потім кожну кульку приплющуємо долонею – з метою, щоб тісто 

всередині добре пропікалося, і не залишилося сирим.  

Викладаємо заготовки на деко, змащене олією. 

У середину вдавлюємо горіх - це може бути мигдаль, фундук, арахіс, 

фісташки або будь-які інші горіхи. 

Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, протягом 25-

30 хвилин, до зарум'янювання.  

Готове печиво виймаємо з духовки і відразу ж, поки гаряче, заливаємо 

приблизно половиною сиропу.  

Намагаємося пролити по всій площі. Залишаємо на 20 хвилин, поки сироп 

поглинеться печивом. Потім, коли десерт трохи охолоне, поливаємо його 

сиропом, що залишився.  

Печиво повинне бути занурене в сироп по максимуму, тому форму 

потрібно обирати глибоку, при необхідності можна поливати ложкою.  

Головне, щоб просочилась добре, не було такого, що серединка суха.  

Сироп повинен увібратися майже повністю, а саме печиво стати важким і 

дуже вологим, тому залишаємо мінімум на 2 години або довше.  

Подавати турецьке шекерпаре можна з холодним або гарячим чаєм, а 

також вприкуску з молоком.  

Традиційно їсти шекерпаре у Турції прийнято вприкуску з несолодким 

чаєм з особливих хрустальних чашок – армунд. (від тур. «армунда» – груша). 

Рецептура складових компонентів десерту «Шекерпаре» з вишневим соком 

(таблиця 1) та органолептичними показниками вказані в таблиці 2. 
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 Таблиця 1 – Рецептура десерту «Шекерпаре»  з вишневим соком 

Найменування 
сировини 

Маса сировини, г 
Вимоги до якості сировини 

брутто нетто 

Борошно пшеничне 250 250 Відповідає згідно ДСТУ 46.004-99 

Манна крупа 45 45 Відповідає згідно ДСТУ 1055:2006 

Вершкове масло 125 125 Відповідає згідно ДСТУ 4399:2005 

Розпушувач (натрій 
двовуглекислий) 

5 5 
Відповідає згідно ГОСТ 2156-76 

Цукрова пудра 60 60 Відповідає згідно ДСТУ 4623-2006 

Яйця 2 шт 2 шт Відповідає згідно ДСТУ 5028:2008 

Грецький горіх 120 100 Відповідає згідно ДСТУ 8900:2019 

Для вишневого 
ширбету  

  
- 

Цукор 300 300 Відповідає згідно ДСТУ 4623-2006 

Вода 500 500 Відповідає згідно ДСТУ 7525:2014 

Вишневий сік 50 50 Відповідає згідно ДСТУ 7159:2010 

Вихід (готової 
страви) 

- 600 
- 

Назва показника Характеристика продукту 

Зовнішній вигляд відповідної форми, зверху печива допускаються невеликі тріщини, 
притаманні даному виду тіста (пісочне) 

Колір золотистий, без підгорань, зверху повинен бути легкий блиск від 
шербету 

Консистенція дуже легка, не забита 
Смак солодкий, без присмаків 

Запах притаманний горіху та легкого лимону 

 

На рисунку 1 представлено технологічну схему розробки тіста. 
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Рисунок 1 – Технологічна схема розробки тіста «Шекерпаре»   

 

На рисунку 2 представлено технологічну схему розробки шербету. 
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Рисунок 2 – Технологічну схему розробки шербету «Шекерпаре» з 

вишневим соком 

 

Висновки. На основі проведених досліджень приготування шербету 

«Шекерпаре» з вишневим соком можемо підвести підсумки, що приготувати 

шербет на основі вишневого соку – це тільки підвищить якість, смак та аромат 

нашого десерту. За порівняльною біологічної цінністю лимонного і вишневого 

соку, в таблиці 3 показана поживна цінність вишневого соку в декілька разів 

вища [8, 9]. 

Таблиця 3 - Біологічна цінність лимонного та вишневого соку 

Поживна цінність Лимонний сік, 100 г Вишневий сік, 100 г 
Енергетична цінність, ккал 28 48 
Білки, г 0,36 0,7 
Вуглеводи, г 6 12 
Жири, г 0,15 0,2 
Волокна, г 0,1 0,4 

 
В результаті використання плодів вишні (вишневого соку) значно 
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підвищує харчову цінність самої страви та її якість. Я вважаю, якщо впровадити  

рецептуру даного десерту в деяких ресторанах Вінниці – збільшить 

популяризацію турецької кухні на території України, та відповідно збільшить 

кількість відвідувачів які є поціновувачами солодких страв. 
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ГОСПОДАРСТВА  

В статті проаналізовано сучасну концепцію загального управління якістю  з 

метою її адаптації до застосування для підприємств ресторанного 

господарства України. Розглянуто концепцію Total Quality Management 

(загального управління якістю), що дозволяє трансформувати поставлені 

стратегії та цілі у ряд дій, які б забезпечили їх досягнення шляхом 

використання новітніх програмних продуктів. 

Ключові слова: якість, ефективність, загальне управління якістю, концепція 

Total Quality Management, конкуренція.  

Постановка проблеми. В  сучасних умовах розвитку усе більше поширення 

й застосування одержують новітні концепції управління, що обумовлено 

великим значенням використання нововведень підприємствами для оптимізації 

своєї роботи, щоб забезпечити конкурентоспроможність на сучасному 

динамічному ринку. Сучасна теорія і практика управління підприємствами 

вимагає кардинальних змін, що обумовлено глобалізацією світової економіки, 

підвищенням динамічності ринкового середовища і посиленням конкуренції. 

Причини необхідності появи нових підходів до управління пов'язані зі змінами 

в самому бізнесі: 

– усе більшого значення для ефективності діяльності підприємств набуває 

використання інновацій, знань, втілених в інтелектуальному продукті; 

– жорсткість конкуренції призводить до активізації пошуку новітніх 

методів управління ефективністю діяльності підприємства. 

Метою статті є дослідження концепції Total Quality Management для 

управління ефективністю діяльності підприємств ресторанної сфери з метою її 

адаптації до застосування в умовах підприємств України на даному 

історичному етапі. 



44 

Посилання на сучасні дослідження. Особливу увагу приділяють 

формуванню сучасної системи управління ефективності діяльності 

підприємства, яка здатна адекватно оцінити результати діяльності й розробити 

механізм управління процесом їх підвищення. Цій тематиці присвячено роботи 

зарубіжних учених таких, як А. Гершун, Є. Духонін, І. Єгерєв, Д. Ісаєв,                

Р. Каплан, Т. Колер, Т. Коупленд, В. Мейєр Маршал, Дж. Мурін, Е. Нілі,                

Д. Нортон, Н.-Г. Ольве, Р. Петухов та ін. 

Зацікавленість проблемою управління ефективністю діяльності 

підприємства вітчизняними авторами посилилася наприкінці 90-х років 

минулого століття й пов'язана насамперед із необхідністю переосмислення 

процесу функціонування підприємств у нових умовах. Серед учених-

економістів варто відзначити наукові праці О. І. Амоші, Є. А. Бельтюкова,                

А. І. Бутенка, В. М. Геєця, А. П. Гречан, М. О. Кизима, А. І. Ковальова,                

А. В. Куценко, Є. В. Мниха, С. Ф. Покропивного, Н. С. Поповенко,                

О. С. Редькіна, К. І. Редченка, І. Б. Тадики, О. М. Тищенка, М. Г. Чумаченка,                

Л. І. Федулової та інших. У дослідженнях авторів розглядаються питання 

узагальнення теоретичних та науково-практичних підходів до оцінювання 

ефективності діяльності сучасного підприємства в умовах трансформації 

ринкового простору й вивчення світового досвіду впровадження сучасних 

технологій управління. Проте методичних і практичних розробок, присвячених 

управлінню ефективністю діяльності вітчизняного підприємства, зокрема через 

використання сучасних технологій в управлінні ефективністю діяльності у 

сучасних умовах недостатньо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Асортимент, смакові 

властивості страв, ціни, дизайн, імідж, місце розташування важливі, але вони 

ніколи не компенсують в очах споживача неуважного і недбалого ставлення з 

боку персоналу. Ресторан, що зумів надати споживачам найкращий сервіс, 

отримує найсильнішу конкурентну перевагу. Для розробки системи якості 

надання послуг в ресторані доцільно використовувати концепцію загального 

управління якістю (Total Quality Management), так як це філософія організації, 
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яка заснована на прагненні до якості та практиці управління, що призводить до 

загальної якості. Звідси, якість – це не те, що вам доводиться відслідковувати 

або додавати на якомусь етапі виробничого процесу, це сама сутність 

організації [1]. 

Тотальне управління якістю (TQM) ― це концепція, що передбачає 

всебічне та добре скоординоване використання систем і методів управління 

якістю у всіх сферах діяльності від досліджень і розробок до післяпродажного 

обслуговування при участі керівництва та службовців усіх рівнів і при 

раціональному використанні технічних можливостей підприємства. 

В основі концепції TQM лежить розробка, підтримка, постійне 

удосконалення якості для задоволення потреб споживача (Рис.).  

 

Рисунок – Загальна схема загального управління якістю [2]. 

 

Під час розробки системи якості надання послуг у ресторані необхідно 

дотримуватися принципів системи якості, які включають такі аспекти: 

1) Орієнтація на замовника. Керівництву ресторану необхідно вивчити 

попит з метою повного розуміння потреб і очікувань споживача у відношенні 

до послуг і цін на них. Заклад повинен намагатися дізнатися думку споживачів і 

потім за допомогою «зворотного зв’язку» виконати коректування параметрів 

якості послуг з метою його поліпшення для споживача. 
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2) Лідерство керівника. Керівник повинен включити аспекти якості в цілі 

закладу і підтримувати діяльність фінансуванням якості, моральними 

стимулами і можливостями ресурсів керівництва. Якщо керівник не буде 

демонструвати своїми діями, що якість важлива, то персонал не буде вважати 

питання якості одним з головних критеріїв в оцінці їх роботи зі сторони 

керівництва, їх увага до неї буде ослаблена. 

3) Залучення працівників. Кожен працівник повинен усвідомлювати себе 

частиною закладу і направляти свою діяльність на забезпечення високого рівня 

послуг, допомагати пошуку можливостей поліпшення, підвищувати 

професіоналізм і здійснювати діяльність колективно. 

4) Процесний підхід. Процес – це організована діяльність. В ресторані 

необхідно розробити організаційну структуру, в якій кожен відділ буде 

відповідати за процес і його поліпшення. 

5) Системний підхід до управління. Ресторану необхідно об’єднати 

процеси створення послуг з процесами, які дозволяють відстежити 

відповідність продукції або послуги потребам замовника. 

6) Постійне поліпшення – пошук шляхів удосконалення. Ресторан повинен 

відстежувати проблеми, які виникають при наданні послуг і вживати необхідні 

коригувальні та запобіжні дії для попередження повторної появи таких проблем 

у майбутньому. 

7) Взаємовигідні відносини з постачальниками. Ресторану необхідно 

налагодити взаємовигідні відносини з постачальниками для подальшого 

розширення можливостей діяльності. Необхідно вибрати постачальників, 

встановити з ними партнерські відносини і разом з ними забезпечувати 

удосконалення якості надання послуг через постачання якісної продукції. Для 

впровадження і постійного поліпшення системи якості ми пропонуємо 

використовувати модель системи якості заснованої на процесному підході. 

8) Регулярний контроль якості обслуговування у ресторані потрібен за 

таких умов: процес обслуговування нескладний – потреби споживачів і сценарії 

обслуговування досить стандартні; послуги надаються масово, великий потік 
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споживачів; компанія показує якість обслуговування, як одну зі своїх переваг; 

конкуренція компаній в області цін чи асортименту зміщується в сферу якості 

обслуговування. Забезпечення поліпшення якості обслуговування – досить 

важкий і тривалий процес. Його успішність залежить від зрілості фахівців із 

менеджменту у компанії, залучення професіоналів для виконання вузьких 

специфічних задач, а також ретельного планування для забезпечення якісного 

обслуговування [3]. 

Інноваційні рішення дозволяють моніторити, аналізувати і оптимізувати 

процес обслуговування клієнтів в ресторані, і не тільки. Зазначене рішення 

автоматизує контроль за пересуваннями офіціантів і буде хорошим 

інструментом для оцінки їх роботи. Процес відслідковування роботи офіціантів 

може відбуватися за допомогою NFC міток. 

NFC (Near Field Communication) мітка - це невеликий магнітний чіп, який 

активізується при наближенні до NFC приймача. Кожна мітка має свій 

унікальний номер, який можна присвоїти конкретному співробітнику. 

Кожному офіціанту ресторану дається картка з NFC міткою, а до столів і 

входу в ресторан кріпляться NFC приймачі. При наближенні офіціанта до 

приймача мітка активізується, приймач її розпізнає, і передає інформацію про 

неї в загальну систему. Система обробляє отриману інформацію, і ми маємо 

чітку картину того, як працював кожен офіціант в перебігу дня. Ще більшою 

автоматизації можна домогтися зв’язавши цю систему з уже працюючими в 

ресторані. 

З даною системою адміністративний персонал ресторану завжди буде 

знати, як швидко реагують офіціанти на виклик, скільки часу проводять біля 

столика, за скільки часу приносять замовлення, скільки тривала робоча зміна               

(з урахуванням перепочинків і т. д.). Глобально буде видно, які столи і обсяги 

обробляє кожен офіціант і можна буде збалансувати кількість офіціантів в залі 

та на зміні. Навантаження на офіціантів буде розподілено рівномірно, не буде 

простоїв, перевантаження і офіціантам ніщо не завадить забезпечувати сервіс 

вищого рівня [4]. 



48 

В загальному, для ефективної роботи впровадження і вдосконалення даних 

заходів у будь-якому ресторані необхідно визначити відповідального та 

розробити комплекс заходів щодо впровадження перерахованих вище методів 

підвищення ефективності роботи підприємства. 

Висновки. Завершуючи розгляд цієї концепції, можна зробити висновок, 

що шлях до успіху в кожній компанії безумовно свій, але так чи інакше він 

проходить через систему загального управління якістю. Тому, працююча 

система TQM може стати реальним інструментом безперервного вдосконалення 

діяльності підприємства і джерелом економічних вигід. Адже, згідно з 

принципами TQM успішними вважаються не ті підприємства, які просто 

виробляють продукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів, а ті, які 

забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, 

взаємодії з постачальниками, допомагають у розв'язанні проблем суспільства і 

досягають при цьому високих фінансових результатів. 

Список використаних джерел: 

1. Климчук, A. O., Михайлов, A. Н. Мотивація та стимулювання персоналу 

в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної 

діяльності. Маркетинг та менеджмент інновацій. №1. 2018. С. 218-234. URL: 

https://mmi. fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_218_234.pdf (дата 

звернення 25.03.2022). 

2.  Ліпич Л., Хілуха О., Кушнір М., Матвійчук І. Контролінг персоналу як 

інструмент ефективного управління підприємством. Економічний часопис 

Волинського національного університету імені Лесі Українки №26. Львів. 2021. 

С. 108-118.  

3. Малюк Л. П. Сервісологія та сервісна діяльність: навч. посіб. Харків: 

ХДУХТ, 2009. C. 211. 

4.  Скавронська І.В. Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи 

України в контексті світового досвіду. Вісник Чернівецького торговельно-

економічного інституту. 2017. № 2. С. 232-244. 

 



49 

УДК 17.022.1:640.43 

Аліна Біла 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

В статті проаналізовано поняття «імідж підприємства» та визначено 

перспективні напрямки формування та просування іміджу підприємства. 

Проведено аналіз життєвого циклу підприємства та визначено завдання 

іміджу на кожному з них. Проведено дослідження PR – технологій з метою 

формування та просування іміджу підприємства ресторанного господарства. 

Визначено інструменти PR – технологій для кожного життєвого циклу. 

Ключові слова: підприємства ресторанного бізнесу, формування іміджу, 

просування іміджу, життєвий цикл підприємства, PR – технології. 

Постановка проблеми. Сучасні умови ринкової економіки вимагають від її 

учасників постійної динаміки в сторону конкурентоспроможності та ефективної 

діяльності. Для об’єктів ресторанного бізнесу це завдання покладається на 

маркетинг та полягає у налагодженні зав’язків із реальними та потенційними 

споживачами. Інструментом для вирішення цього завдання є імідж закладу, 

який формується з якості послуг [1].  

Метою даного дослідження є формулювання завдань іміджу об’єкту 

ресторанного господарства на різних рівнях його життєвого циклу.  

Посилання на сучасні дослідження. Поняття «імідж» в галузі науки вперше 

було досліджене зарубіжними дослідниками в 1950-х роках ХХ ст. Найбільш 

вагомий внесок даного питання зробили В. Гарднер  і С. Леві, яких вважають 

його засновниками. Дане поняття увійшло в усі галузі науки, не виключенням є 

і економіка. В галузі маркетингу поняття іміджу було введено російським 

вченим О. А. Феофановим, який присвятив йому свою наукову роботу «США: 

реклама й суспільство» (1974 р.). Він вважає імідж основним засобом 

психологічного впливу рекламодавця на споживача [3].  
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Сучасні науковці також не втратили інтересу до даного поняття і 

продовжують наповнювати його змістом. До їх числа належать: С. Плакида,               

О. Таран-Лала, О. Фудар, Н. Буга, В. Макарова, В. Вардеванян, Ф. Джевкінз та 

ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Смислове значення слова 

«імідж» (з французької – image, з англійської – image, – латинської – imago)  

означає образ, вигляд певна картинка або уявлення [2]. Беззаперечною умовою 

ефективного функціонування та продовження життєвого циклу підприємства 

ресторанного господарства є формування та просування його іміджу. А вибір 

інструментів та технологій, які можна використовувати при формуванні та 

просуванні іміджу підприємства, залежать від кінцевої мети. Оскільки, саме  

поняття іміджу має структурну будову і поділяється на класи, відповідно, 

кожному виду іміджу будуть відповідати свої інструменти та технології. 

Для початку необхідно проаналізувати життєвий цикл підприємства 

ресторанного господарства через призму іміджу. Відомі такі стадії життєвого 

циклу підприємства: зародження, спаду, росту та зрілості [4]. 

Для стадії зародження характерні такі процеси, які безпосередньо в 

подальшому впливають на формування іміджу: вибір розташування 

підприємства, створення фірмового стилю приміщень, інтер'єру офісів, дизайну 

приміщень, формування стилю поведінки з клієнтами, використання 

інформаційної реклами (інформування потенційних клієнтів про підприємство, 

акцент на унікальності запропонованих послуг, у рекламі важливо подати 

реальні характеристики послуг, щоб виправдати очікування та сформувати 

гарне перше враження). Ці заходи направлені на формування зовнішнього 

іміджу [5]. 

Для формування внутрішнього іміджу здійснюється підбір та розстановка 

персоналу, що відповідає загальним цілям підприємства, розробка загального 

стилю, концепції зовнішнього оформлення приміщень персоналу. На даному 

етапі забезпечується лише низький рівень іміджу. 

За стадією зародження слідує стадія спаду, яка характеризується 
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модифікацією послуг, стимулюванням збільшення товарообігу (надання знижок 

постійним клієнтам, у тому числі за обсяги замовлень), використанням 

інформативної реклами. При цьому рівень іміджу залишається на тому ж рівні 

[5]. 

В цей час в середині підприємства відбувається аналіз кадрового 

потенціалу підприємства, розробка кадрових програм підтримки реорганізації 

підприємства, скорочення персоналу, підвищення продуктивності праці, 

вирішення конфліктів. 

Дії вчинені підприємством під час попередньої стадії стимулюють 

настання стадії розвитку: збільшуються ресурси для створення веб-сайту, 

з’являється можливість здійснення замовлень через Internet, збільшується 

кількість каналів розподілу, збільшуються витрати на рекламу. При цьому 

реклама носить «умовляльний» характер, переконує у необхідності 

користуватися послугами підприємства, наголошує на стабільності. Зокрема, це 

- організація особистого продажу послуг, стимулювання збуту споживачів 

послуг, підтримка післяпродажних контактів із споживачами, активізація 

громадської діяльності. Під час цього в колективі також відбувають позивні 

зміни, з’являється відчуття себе потрібними у колективі, активізація прагнення 

відповідати колективу. 

Наступним етапом є етап зрілості, під час якого здійснюється 

використання оптимальної кількості каналів розподілу, здійснення замовлень 

через Internet, використання реклами (підтримує поінформованість про 

підприємство і послуги), соціальної реклами. Проводиться демонстрація 

нагород, дипломів, відгуків клієнтів. Проводиться стимулювання збуту клієнтів 

(надання бонусних знижок постійним клієнтам; талонів, що дають право 

отримати додатковий обсяг послуг; премій у вигляді додаткового обсягу 

безкоштовних послуг; знижок за попередню оплату, повторні замовлення, 

сезонних знижок тощо). На даному етапі також проводиться підвищення рівня 

внутрішнього іміджу шляхом стимулювання інноваційної діяльності, 

провадження професійних конкурсів, заходів щодо підвищення кваліфікації 

персоналу, перепрофілювання [5]. 
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Сьогоднішній день жодна організація не може існувати без піару, вона 

стане невидимою на фоні конкурентів. І ресторанний бізнес це особливо 

стосується, адже саме піар допомагає створити позитивний імідж закладу, 

привести багато нових клієнтів та стати впізнаваним місцем, до якого завжди 

хочеться повертатись. На кожному із стадій існування підприємства 

ресторанного бізнесу застосовуються PR-технології, бо саме вони є найбільш 

дієвими та слугують своєрідним зв’язком між підприємством та контактними 

аудиторіями [6]. 

До основних ресторанних PR - технологій в сфері ресторанної справи 

можна віднести наступні [6]: 

Ресторанна критика. Одним з головних ресурсів PR в ресторанному бізнесі 

є ресторанна критика. На заході справжнього ресторанного критика ніхто не 

знає в обличчя, він приїжджає сам, він платить сам за цю їжу, потім він пише 

те, що думає. В Україні ж зазвичай критиками виступають журналісти. 

Створення новин. Коли в засобах масової інформації запускається будь-яка 

позитивна інформація, яка безпосередньо пов’язана з рестораном, значення в 

процесі створення новинного фону ресторану грають дві важливе складові 

частини PR – прес-конференції та прес-релізи. 

Доставка. Перевагами такого інструменту можуть стати якість продукції, 

швидкість доставки та ситуативний маркетинг: у такому разі – це безконтактна 

доставка і (умовно) маска та рукавички, які додаються до замовлення в якості 

подарунка. 

Інтернет. Потужним засобом створення позитивного іміджу ресторану є 

інтернет. Він, при грамотному управлінні, здатний істотно підвищити 

відвідуваність ресторану. Згідно з дослідженнями Google, перед тим, як 

зробити замовлення, більшість користувачів шукають магазини в пошуковику. 

Важливо, щоб у сегменті доставки їжі однією з перших пропозицій був сайт 

певного ресторану. Для цього необхідно оптимізувати сайт ресторану, 

наповнити його оригінальним контентом і залученням трафіку. Оскільки 

цільова аудиторія в більшості користується мобільними телефонами, виникає 

необхідність створення мобільної версії сайту.  
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Залучити трафік можна, зокрема, за допомогою SEO, контекстної реклами 

Google та співпраці зі СРА-мережами.  

SMM. Українці почали проводити більше часу в соціальних мережах, тому 

необхідно створити сторінку закладу в соціальних мережах з метою реклами. 

Цей інструмент досить бюджетний та ефективний. 

Промокоди та програми лояльності. Промокоди – унікальні набори 

символів, які вводяться під час замовлення та дають клієнту можливість 

отримати знижку. Їх можна використовувати, щоб привабити потенційних 

клієнтів, подарувати знижку в якості привітання або вибачення, формувати 

лояльність клієнтів, нагадати про себе. Надавши промокоди веб-майстрам, дає 

можливість залучення більше нових клієнтів, розмістивши промокоди на 

купонних сайтах, телеграм-каналах та інших ресурсах. 

Програма лояльності – інструмент маркетингу, спрямований на утримання 

існуючих клієнтів та на формування їхньої лояльності. Надавши клієнтам 

картку та нарахування балів за замовлення, за запрошення друзів, за участь в 

акціях дає можливість обміняти накопичені бали на знижки. Це залучить 

клієнтів до своєрідної гри та допоможе створити «прихильність». 

Відгуки. Ресторанний бізнес – це галузь, де відгуки є одними з найбільш 

значущих інструментів для просування.  

Спеціальні заходи. Особливе місце серед методів PR займає проведення 

спеціальних заходів. До них прийнято відносити прес-конференції, брифінги, 

презентації. Найбільш використовуваними в практиці ресторанної справи є 

наступні PR-акції: благодійні заходи, проведення дитячих свят, національних 

подій і т. д., тижні кухонь різних регіонів, майcтер-класи від шеф-кухаря, 

дегустації. 

Вибір інструментів PR-технологій залежить від життєвого циклу, на якому 

перебуває підприємство. На рис. приведено модель застосування PR-технологій 

на протязі усього життєвого циклу підприємства ресторанного господарства. 

Висновки. Отже, з точки зору маркетингу, PR – технології, на 

сьогоднішній день,  найбільш позитивно впливають на рівень іміджу 

підприємства. Вибір інструментів цих технологій залежить від зовнішніх та 

внутрішніх факторів конкретного підприємства. 
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Рисунок 1 – Модель застосування PR-технологій  

 

І віддзеркаленням цих факторів є життєвий цикл підприємства. 

Відповідно, для кожного етапу цього циклу необхідно обирати свої 

інструменти. Оцінкою ефективності прийнятих рішень слугує рівень іміджу. 
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Ключові слова: гoрoх, бiлoк, тeхнoлoгiя, кoмплeкcна дoбавка, варeна 

кoвбаcа. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Ocнoвoю для рацioнальнoгo i швидкoгo рoзвитку 

м’яcнoї галузi є cучаcний рoзвитoк тeхнoлoгiй та cтвoрeння нoвих прoдуктiв. 

Ocнoвoю cлугує впрoваджeння нoвих тeхнoлoгiй вирoбництва прoдукцiї та 

тeхнiчна мoдeрнiзацiя пiдприємcтв. Автoматизацiя лiнiй та мeханiзацiя ручнoї 

працi пiдвищують eкoнoмiчну eфeктивнicть пiдприємcтва, а такoж змeншують 

кiлькicть рoбiтникiв, вiдхoди вирoбництва, приcкoрюєтьcя та пoкращуютьcя 

тeхнoлoгiчнi прoцecи, вихiд та якicть прoдукцiї. Oдним з важливих фактoрiв 

змeншeння coбiвартocтi прoдукцiї є eкoнoмнe викoриcтання eнeргo- i 

тeплoнociїв. Принципи, якi пoкладeнi в oрганiзацiю пiдприємcтв м’яcнoї 

прoмиcлoвocтi є рацioнальнe викoриcтання вciх cкладoвих твариннoї cирoвини. 
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Формулювання цілей статті. Ocнoвнoю мeтoю м’яcнoї галузi пeрeрoбнoї 

прoмиcлoвocтi - задoвoлeння пoтрeб наceлeння у виcoкoякicних м’яcних 

прoдуктах, рoзширeння аcoртимeнту прoдукцiї та впрoваджeння тeхнoлoгiй, 

cпрямoваних на здeшeвлeння прoдукцiї та вирiшeння прoблeми збаланcoванoгo 

здoрoвoгo харчування людини. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. У cтвoрeннi наукoвo-

практичних заcад рoзрoблeння рацioнальних пiдхoдiв адeкватнoї замiни м’яcнoї 

cирoвини напoвнювачами, пoкращeнню пoказникiв харчoвoї i бioлoгiчнoї 

цiннocтi та бioлoгiчнoї eфeктивнocтi м'яcoпрoдуктiв, їх тeхнoлoгiчних 

характeриcтик i eкoнoмiчнocтi зрoбили внecoк зарубiжнi i вiтчизнянi наукoвцi: 

А.I. Жарiнoв, Н.Н. Лiпатoв, В.Ю. Мiцик, М.М. Климeнкo, Л.Г. Вiннiкoва,              

В.М. Паciчний, Н.В. Притульcька, М.П. Гoлoвкo, iншi вчeнi. 

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгрунтувaння ocнoвних шляхiв 

удocкoналeння тeхнoлoгiї вирoбництва кoвбаcних вирoбiв. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кoвбаcнi вирoби мають вeликe 

значeння у харчуваннi наceлeння, а їх вирoбництвo є найбiльш пoширeним 

мeтoдoм пeрeрoбки м’яcа та iнших прoдуктiв забoю тварин у м’яcнiй 

прoмиcлoвocтi [1, с. 60]. 

За чаcи нeзалeжнocтi України на cпoживчoму ринку харчoвих прoдуктiв 

з'явилаcя вeлика кiлькicть нoвих видiв м'яcних прoдуктiв. Тeхнoлoгiя 

вирoбництва їх пeрeдбачає викoриcтання, крiм ocнoвнoї м'яcнoї cирoвини, 

бiлкoвмicних харчoвих фабрикатiв твариннoгo, мiкрoбioлoгiчнoгo  i рocлиннoгo 

пoхoджeння та харчoвих дoбавoк виражeнoгo функцioнальнoгo призначeння              

[2, с. 458]. 

Cтвoрeння м'яcних i м'яcoмicтких прoдуктiв, щo пoєднують традицiйнi 

cпoживчi влаcтивocтi cирoвини рiзнoгo пoхoджeння, cпрямoванe на 

рoзширeння cирoвиннoї бази м'яcoпeрeрoбнoгo кoмплeкcу i рoзв'язує прoблeму 

змeншeння дeфiциту бiлка в рацioнах харчування наceлeння. Вирiшeння данoї 

прoблeми пeрeдбачає прoeктування харчoвих прoдуктiв iз заданими 

влаcтивocтями, якi oтримують на cтадiї пiдгoтoвки cирoвини i бeзпoceрeдньo в 

прoцeci вигoтoвлeння м'яcних прoдуктiв при заcтocуваннi нoвiтньoгo 

oбладнання. 
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Бiльша чаcтина загальнoгo oбcягу вирoбництва м'яcoпрoдуктiв 

рeалiзуєтьcя у виглядi кoвбаcних вирoбiв. На вартicть м'яcнoї cирoвини 

припадає значна чаcтка пiд чаc вирoбництва кoвбаcних вирoбiв. Eфeктивнicть 

кoвбаcнoгo вирoбництва залeжить як вiд тeхнoлoгiї вирoбiв i тeхнiчнoгo 

ocнащeння вирoбництва, так i вiд йoгo oрганiзацiї та рацioнальнoгo 

викoриcтання cирoвини. Аcoртимeнт кoвбаc пiдбирають з урахуванням пoпиту 

наceлeння, найпoвнiшoгo i найeфeктивнiшoгo викoриcтання cирoвини, наявнoгo 

тeхнoлoгiчнoгo oбладнання та oтримання найбiльшoгo прибутку вiд рeалiзацiї 

прoдукцiї.  

Для вирoбництва м’яcoпрoдуктiв cирoвина надхoдить на пiдприємcтвo у 

виглядi туш, ocкiльки є влаcна cирoвинна база та пoруч знахoдятьcя ciльcькo-

гocпoдарcьких пiдприємcтва, щo рeалiзують ялoвичину [3, с. 99]. 

Тeхнoлoгiчний прoцec вирoбництва м’яcoпрoдуктiв здiйcнюєтьcя 

вiдпoвiднo дo тeхнoлoгiчних iнcтрукцiй, з дoтриманням cанiтарних правил для 

пiдприємcтв м’яcнoї прoмиcлoвocтi, затвeрджeних у вcтанoвлeнoму пoрядку. 

Прoцec вирoбництва кoвбаcних вирoбiв cкладаєтьcя iз наcтупних oпeрацiй: 

пiдгoтoвка cирoвини (oбвалювання, жилування, coртування м’яcа та 

м’яcoпрoдуктiв, пoпeрeднє пoдрiбнeння), пocoл, пригoтування фаршу i шпику, 

фoрмування cирoвини, тeрмiчна oбрoбка, пакування i збeрiгання. 

Щoб пoкращити cтан м’яcoпeрeрoбнoї прoмиcлoвocтi пoтрiбнo пoкращити 

cирoвинну базу, удocкoналювати рeцeптури та тeхнoлoгiчнi прoцecи 

вирoбництва кoвбаcних вирoбiв, заcтocoвувати нoвe oбладнання, рiзнi нoвiтнi 

тeхнoлoгiї та пoлiмeрнi пакувальнi матeрiали, змeншити викoриcтання рiзних 

cучаcних дoбавoк.  

Такoж важливo викoриcтoвувати жoрcткий кoнтрoль дiяльнocтi 

м’яcoпeрeрoбних пiдприємcтв i пeрeвiряти вiдпoвiднicть прoдукцiї нoрмативнo-

тeхнiчнoї дoкумeнтацiї.Забeзпeчeння наceлeння бiлкoвими прoдуктами 

твариннoгo пoхoджeння cтає вce бiльш cкладним завданням, тoму щo на 

cьoгoднiшнiй дeнь гocтрo cтoїть прoблeма oтримання твариннoгo харчoвoгo 

бiлка. В тoй жe чаc вeликим рeзeрвoм у вирiшeннi прoблeми бiлка, збiльшeннi 

oб’ємiв вирoбництва збаланcoваних за амiнoкиcлoтним cкладoм бiлкoвих 

прoдуктiв, у тoму чиcлi м’яcних, являєтьcя рocлинна cирoвина [4, с. 17]. 
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Тoму рoзрoбка нoвих прoдуктiв харчування iз заcтocуванням рocлиннoгo 

бiлка iз зeрнoбoбoвoї cирoвини дужe актуальна. Гoлoвна пeрeвага вирoбництва 

бiлкoвих дoбавoк з наciння гoрoху – oтримання нeшкiдливих прoдуктiв пicля 

видалeння з вихiднoї cирoвини тoкcичних рeчoвин – iнгiбiтoрiв прoтeаз, 

лeктинiв, цiанoгeнних глiкoзидiв. 

Даний напрям дає мoжливicть пeрeтвoрити чаcтину кoрмoвoгo бiлка у 

харчoвий, дoзвoлить oпeративнo i icтoтнo збiльшити oб’єми вигoтoвляємoї 

прoдукцiї, забeзпeчити виcoку якicть м’яcoпрoдуктiв, гарантувати eкoнoмiчнi 

пeрeваги. Рoзвитoк вирoбництва кoмбiнoваних м’яcoпрoдуктiв пoв’язаний нe 

лишe з eкoнoмiєю м’яcнoї cирoвини i рацioнальним викoриcтанням 

бiлoквмicнoї cирoвини рocлиннoгo пoхoджeння. Oдним з ocнoвних завдань їх 

cтвoрeння є oдeржання нoвих прoдуктiв виcoкoї якocтi зi збаланcoваними для 

рiзних прoфeciйнo-вiкoвих груп наceлeння пoказниками. 

Вирoбництвo кoмбiнoваних м’яcних вирoбiв, дo cкладу яких вхoдять 

бiлкoвi дoбавки рocлиннoгo пoхoджeння, такi як coя, гoрoх, coчeвиця, дoзвoляє 

рацioнальнo викoриcтoвувати cирoвину, запoбiгти дeфiциту пoвнoцiнних бiлкiв 

у харчуваннi [5, с. 379]. 

Бiльшicть харчoвих дoбавoк на ринку України прeдcтавлeнi coєвими 

бiлкoвими дoбавками: iзoлятами, кoнцeнтратами, тeкcтуратами, рocлинним 

бoрoшнoм. В ocтаннiй чаc прoявляєтьcя тeндeнцiя дo збiльшeння oбcягiв 

викoриcтання бoбoвих культур, а cамe гoрoху. Для виявлeння найбiльш 

рацioнальнoгo викoриcтання гoрoху в якocтi дoбавoк при вирoбництвi 

кoвбаcних вирoбiв вивчалаcь харчoва цiннicть гoрoхoвoгo бoрoшна. 

Пo мiрi збiльшeння в рeцeптурах кiлькocтi гoрoхoвoї бiлкoвoї паcти 

cпocтeрiгаєтьcя тeндeнцiя дo дeякoгo знижeння маcoвих дoлeй ocнoвних 

харчoвих рeчoвин (бiлка, жиру) варeних кoвбаc. В тoй жe чаc при дoдаваннi 

рocлинних бiлкoвих кoмпoнeнтiв, дo cкладу фаршу  кoмбiнoваних варeних 

кoвбаc дoдаютьcя вуглeвoди та харчoвi вoлoкна, щo пiдвищують їх харчoву 

цiннicть. 

Виявлeнo, щo за кiлькicним cкладoм вмicт нeзамiнних амiнoкиcлoт у 

cтвoрeних кoвбаcних вирoбах з гoрoхoвoї бiлкoвoї паcти змeншивcя. Алe 
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важливим є якicнe cпiввiднoшeння кoмпoнeнтiв. Булo рoзрахoванo кoeфiцiєнт 

рiзницi амiнoкиcлoтнoгo cкoру (КРАC) для кoжнoгo прoдукту, який виражає 

cтупiнь викoриcтання бiлка. Чим мeншe КРАC, тим пoвнiшe викoриcтoвуютьcя 

у прoдуктi амiнoкиcлoти. Визначeнo, щo cтвoрeнi кoмбiнoванi варeнi кoвбаcи 

мають цeй пoказник нижчий нiж у кoнтрoлю. Тoбтo дocлiднi зразки мають 

виcoку харчoву цiннicть бiлка. З мeтoю пeрeвiрки виcoкoї харчoвoї цiннocтi 

були прoвeдeннi дocлiджeння cтупeню пeрeтравнocтi бiлкiв “in vitro” 

мoдeльних кoмбiнoваних вирoбiв [6, с. 38]. 

Направлeнe заcтocування бiлoквмicних дoбавoк з гoрoху при пригoтуваннi 

м’яcних cиcтeм дoзвoляє: нoрмалiзувати їх загальний хiмiчний i 

амiнoкиcлoтний cклад, забeзпeчити залучeння дo вирoбництва харчoвих 

прoдуктiв другoрядних видiв бiлoквмicнoї cирoвини, пoкращити якicнi 

характeриcтики гoтoвoї прoдукцiї, вивiльнити чаcтину виcoкoякicнoї м’яcнoї 

cирoвини, знизити coбiвартicть вигoтoвляємoї прoдукцiї. 

Влаcтивocтi oтриманих варeних кoвбаc залeжать вiд функцioнальнo- 

тeхнoлoгiчних влаcтивocтeй oкрeмих бiлкiв, якi мicтять м’яcнi кoмпoнeнти 

фаршу, вiд кiлькocтi вoдo- i coлeрoзчинних бiлкiв у диcпeрcнoму ceрeдoвищi 

фаршу, а такoж вiд кiлькocтi та cтупeню пoдрiбнeння iнших кoмпoнeнтiв 

фаршу, ocoбливo жиру та cпoлучнoї тканини. Змeншeння кiлькocтi вoдo- та 

coлeрoзчинних бiлкiв у диcпeрcнoму ceрeдoвищi викликає знижeння 

функцioнальнo-тeхнoлoгiчних влаcтивocтeй м’яcних фаршiв. 

Висновки. Таким чинoм, cпocoби, якi викoриcтoвуютьcя для пoпeрeдньoї 

пiдгoтoвки гoрoхoвo-бiлкoвих кoмпoнeнтiв забeзпeчують прoявлeння ними 

макcимальнo вигiдних функцioнальнo-тeхнoлoгiчних влаcтивocтeй, якi 

cприяють eкoнoмiї натуральнoї cирoвини, пoкращeнню кoнcиcтeнцiї гoтoвих 

вирoбiв при збeрeжeннi загальнoгo виcoкoгo рiвня iнших oрганoлeптичних 

пoказникiв. 

Ocoбливу увагу мoжна звeрнути на тe, щo при вибoрi тих абo iнших 

тeхнoлoгiй, абo в пoрiвняннi близьких мiж coбoю видiв м’яcних вирoбiв, якi 

вигoтoвляютьcя з викoриcтанням гoрoху, ocoблива увага надаєтьcя їх 

бioлoгiчнiй цiннocтi i нeшкiдливocтi. 
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Направлeнe заcтocування бiлoквмicних дoбавoк з гoрoху при пригoтуваннi 

м'яcних cиcтeм дoзвoляє: забeзпeчити залучeння дo вирoбництва харчoвих 

прoдуктiв другoрядних видiв бiлoквмicнoї cирoвини, пoкращити якicнi 

характeриcтики гoтoвoї прoдукцiї, вивiльнити чаcтину виcoкoякicнoї м'яcнoї 

cирoвини, знизити coбiвартicть вигoтoвляємoї прoдукцiї. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджується вплив та визначення стратегічного планування на 

розвиток туристичного підприємства. Розкритті основні інструменти, 

принципи та етапи планування. Проаналізовано методи, які використовуються 

для  успішної діяльності та росту підприємства.   
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день розвиток ринкових відносин 

національної туристичної галузі супроводжується різноманітними 

проблемними аспектами соціально-економічного характеру, тому успішна 

туристична діяльність вимагає знань специфіки туристичного ринку, вчасно і 

правильно управляти ситуаціями за допомогою сучасних прийомів, засобів та 

методів, забезпечувати ефективні дії туристичних організацій, посередників, а 

також максимально задовольняти потреби туристів-споживачів. У цих умовах 

особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, 

діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий 

результат – прибуток [1]. 

Стратегічне планування є найважливішою складовою управління 

підприємством, і без нього навряд чи можлива успішна робота. У сучасній 

економічній ситуації неможливо досягти позитивних результатів, не плануючи 

своїх дій і не прогнозуючи наслідків. 

Метою статті є проведення всебічної оцінки поняття стратегічне 

планування, уточнення його сутності та аналіз методів для  успішної діяльності 

та росту підприємства.   

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблематиці процесу 

планування діяльності підприємств присвятили свої праці такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як З. Шершньова, С. Оборська, М. Федоркін, А. Плануг,                

Р. Уайлд, Р. Хагн, М. Котч, Н. Косіолі та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «стратегія» в галузі 

управління підприємством як соціально-економічною системою має на увазі 

довгостроковий комплексний план дій з керівництва відповідним колективом, 

спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко 

визначені цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на 

умови, в яких вона функціонує. 

Стратегічне планування – це організаційно-управлінська діяльність, яка 
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визначає пріоритети, фокусує енергію та ресурси, посилює функціональність, 

забезпечує те, щоб працівники та інші зацікавлені сторони працювали над 

досягненням спільних цілей, встановлює згоду щодо запланованих 

цілей/результатів, та оцінки і коригування напряму діяльності організації 

відповідно до зміни середовища [2]. Стратегічний план в основному 

фокусується на майбутньому та пропонує заходи, які організація повинна 

вжити для досягнення своїх цілей. Стратегічне планування також допомагає 

узгоджувати бажані результати з визначеними цілями. Воно спрямовує 

організацію на досягнення її цілей, і в той же час оцінює та коригує загальний 

напрямок діяльності з огляду на мінливі обставини. Більше того, воно фільтрує 

проблеми, які перешкоджають зросту та прогресу організації, та пропонує 

відповідні кроки для їх корегування. 

 Існує кілька інструментів, якими можливо користуватися при формуванні 

стратегічного планування. Найпопулярнішими інструментами є: візуалізація, 

метрики або графіки, SWOT-аналіз, PESTLE-аналіз, діаграми подібності, 

портфельний аналіз та діаграма взаємодій [2]. 

Крім того, є декілька базових принципів для стратегічного планування, які 

приведуть до успіху у майбутньому: 

1. Лідери повинні керувати. Стратегічне планування є визначальним для 

керівників. Це відповідальність і обов’язок вищого керівництва бути 

повноцінним учасником й підзвітним у процесі. Оскільки остаточне рішення 

приймається ними, необхідно, щоб вони повністю були залучені до процесу 

планування. 

2. Персонал повинен володіти планом. Стратегічний план буде успішним, 

якщо він буде прийнятий персоналом, тому максимально потрібно залучати 

персонал до процесу. Співробітники повинні поважати план та всіма силами 

допомагати у його реалізації. Поки персонал не знайомий зі стратегічним 

планом і не дотримується його, організація не досягне бажаної мети. Керівник 

та старші члени команди несуть відповідальність не тільки за організацію, але й 

за персонал, і тому персонал потрібно залучати до процесу планування. 
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3. Аналіз зацікавлених сторін. Важливо розуміти очікування зацікавлених 

сторін, тому потрібно залучати їх до процесу. Під час бесіди з такими 

зацікавленими сторонами можна зрозуміти, яку саме організацію потрібно 

створити. Відповідно, за допомогою таких бесід можна визначити майбутній 

напрямок роботи організації. 

4. План має бути простим. Процес планування має бути простим, не треба 

його надмірно ускладнювати за допомогою технічних засобів, жаргонів, тощо. 

Функцією плану є направляти [5]. 

 Процес планування виконується ведучими членами команди, які 

збираються разом та аналізують різні ситуації, що впливають на стан 

організації.  

Як правило, стратегічне планування має п’ять етапів: аналіз поточного 

стану, визначення майбутнього стану, визначення цілей і задач, реалізація та 

оцінка. Перший етап полягає у визначенні поточного стану, маючи цілковите 

розуміння внутрішніх та зовнішніх аудитів, внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації. Лідери аналізують загальний ринок, конкурентне 

середовище в галузі та основні компетенції організації. Коротше кажучи, вони 

проводять SWOT аналіз для вивчення факторів, що впливають на організацію. 

Після аналізу загального образу та стану організації, визначаються 

можливі досягнення або майбутнього стану організації. Вони розробляють 

концепцію (майбутню концепцію) та гасло компанії (яке може стосуватися 

продуктів, клієнтів, ринків, тощо), фокусуючись на головних пріоритетах 

організації. На цьому етапі вони також висвітлюють майбутні цілі організації та 

визначають основні цінності. Потім стратегічні лідери переходять до 

визначення спільних цілей і задач своєї діяльності, які зазвичай визначаються 

формулюванням місії і концепції. Це допомагає організації зрозуміти, що вона 

повинна виконати для досягнення своїх пріоритетів. Наступний етап 

передбачає виконання загального планування та визначення підзвітності. На 

цьому етапі лідери спілкуються про виділення часу, грошей і людських 

ресурсів для досягнення бажаних цілей, вирішуючи тим самим попередні 
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питання. На заключному етапі команда керівництва лише переглядає виконання 

плану і гарантує, що він приносить бажані результати. Оцінювання планується 

наперед та реалізується на регулярній основі. В ідеалі цей проміжок становить 

три місяці. Це послідовний процес, тож стратегічні лідери розглядають і 

оцінюють, чи рухається проект у правильному напрямку, і чи надійне їх 

планування [5]. 

Залежно від тривалості планового періоду плани поділяються на: 

довгострокові (стратегічні); середньострокові (поточні); короткострокові 

(оперативні). Довгостроковий план (10-15 років). У ньому формулюються 

завдання, пов'язані за часом та ресурсами, а також загальна стратегія 

поставлених цілей. Довгострокові плани включають укрупнені показники 

діяльності підприємства, які розробляються на основі попередньо проведених 

досліджень і складання прогнозів розвитку підприємства. Цей вид планів ще 

можна назвати перспективним плануванням. 

Середньостроковий план – це власне деталізований стратегічний план, в 

якому поєднуються усі напрямки діяльності підприємства на поточний 

фінансовий рік. Короткостроковий план присвячений вирішенню конкретних 

питань діяльності підприємства в короткостроковому періоді. Має вузьку 

спрямованість, високий ступінь деталізації і характеризується великим 

розмаїттям прийомів та методів [2]. 

Якщо довгострокові та середньострокові плани багато в чому носять 

рекомендаційний характер, то оперативний план є керівництвом до дій, 

розкриваючи довго- та середньострокові плани по кожній позиції. 

Сучасні туристичні фірми, в основному, займаються поточним та 

оперативним плануванням. Але для того, щоб успішно працювати на ринку 

тривалий час, необхідне стратегічне планування, яке включає в себе розробку 

довгострокових планів розвитку фірми на основі проведеного комплексного 

аналізу, наукове прогнозування ринкової ситуації і перспектив розвитку галузі 

в різних туристичних регіонах [3]. 

Планування діяльності туристичного підприємства здійснюється за 

допомогою різних методів. Основні з них: 
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 Ресурсний метод планування (за можливостями), в якому враховуються 

ринкові умови господарювання та наявність ресурсів. Цей метод може 

застосовуватись за монопольного становища підприємства або за слабкої 

конкуренції. 

 Цільовий метод (за потребами) передбачає планування, початковим 

моментом якого стають потреби ринку, попит на туристичний продукт 

(послуги). 

 Метод екстраполяції (екстраполяція - поступальний рух) – планування 

за відсутності загроз з боку конкурентів і надія на те, що розвиток у 

майбутньому відбуватиметься зі збереженням показників, темпів і пропорцій, 

досягнутих на момент розробки плану. 

 Інтерполяційний метод принципово протилежний методу екстраполяції. 

За інтерполяційним методом планування підприємство встановлює мету для 

досягнення її в майбутньому і на цій підставі визначає тривалість планового 

періоду та проміжні планові показники. Інтерполяційний метод передбачає 

зворотний рух – від встановленої мети та відповідного кінцевого значення 

планових показників до обчислення проміжних їхніх величин [1]. 

В сучасному світі, постійно з’являються нові методики, які можна 

використовувати на туристичному підприємстві для планування діяльності та 

досягнення певних результатів. Серед них увагу слід приділити методу Айві Лі. 

Перевага методики американського журналіста Айві Лі полягає у простоті та 

послідовності. Більшість спроб розпочати роботу закінчуються невдачею через 

відсутність плану, нестачу зосередженості та неправильних пріоритетів. Для 

вирішення цих проблем Лі пропонує обмежуватися шістьма завданнями на день 

і виконувати їх по черзі. Наприкінці дня потрібно визначити шість головних 

справ і розташувати їх за рівнем пріоритету, починаючи з найважливішого. На 

наступний день зранку відразу ж слід приступити до першого завдання зі 

списку, а коли воно буде виконано – переходити до наступного. І так до 

переможного [1]. Кожне завдання потребує різної кількості розумових чи 

фізичних зусиль. При цьому нетривалі за часом справи можуть забирати більше 

енергії, ніж триваліші. Суть цього методу в тому, щоб розподілити всі завдання 

по зусиллям і братися за них в залежності від свого самопочуття. 
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Складаючи список справ, всі завдання слід розбити на три категорії: важкі, 

середні та легкі. Перші – це все, що вимагає максимальної концентрації та 

напруги, другі – звичайні справи, останні –  проста рутина, що виконується 

майже на автоматі. Починаючи роботу, потрібно оцінити рівень сил і вибирати 

відповідне завдання. 

Багато справ відбиває бажання братися за них. Тому багато фахівців із 

тайм-менеджменту радять виділяти до дев'яти завдань та виконувати їх залежно 

від ступеня важливості. Так, незначні цілі можна перенести на другий день, 

закінчивши при цьому найголовніше із запланованих справ. Метод 1–3–5 

досить простий у використанні, хоча потребує певного часу та зусиль, щоб 

виділити завдання. Щодня плануйте собі по дев'ять справ: 1 – найважливіше 

завдання, завжди буде у пріоритеті; 3 –  справи, які вимагають вирішення 

протягом робочого дня; 5 –  дрібні завдання, які виконуються по можливості 

[1]. Важливим є те, що потрібно дотримуватися кількості справ і не 

перевищувати її. Інакше метод виявиться неефективним. 

Метод GTD - Getting Things Done. Назва методики в перекладі звучить як 

«Доведення справ до завершення» або «Як довести справи до ладу». Її розробив 

американський експерт із тайм-менеджменту Девід Аллен. В однойменній книзі 

він припустив, що для зайнятої людини важливо звільнити мозок від поточних 

завдань. Тільки так можна сконцентруватися на їх якісному виконанні. Цей 

метод чудово підходить для ведення настільного щоденника. Щоб упевнено 

використовувати метод GTD, потрібно до нього звикнути. Тут ціла система 

оцінки завдань і впоратися з нею відразу непросто. Записуйте справи та 

відзначайте їх особливими символами: 

 порожнє коло – завдання для виконання; 

 коло з перекресленою смужкою – завдання, яке виконується зараз; 

 наполовину зафарбоване коло – завдання виконане не повністю; 

 зафарбоване коло – завдання виконане; 

 коло з хрестом –  завдання скасовано; 

 зафарбоване коло зі стрілкою – завдання виконує хтось інший; 

 знак оклику –  завдання з максимальним пріоритетом; 

 коло з крапкою –  потрібно постійно пам'ятати про це завдання [2]. 
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OKR – Objectives and Key Results або цілі і Ключові Результати – широко 

розповсюджена методика, що дозволяє ставити бажані цілі та досягати 

необхідних результатів у бізнесі. Що таке OKR? Це система цілепокладання, 

що допомагає побудувати ієрархію цілей як для всієї компанії, так і для окремо 

взятого фахівця. Під цілями розуміють вимірні досягнення, що надають 

цінність для компанії або для клієнтів, а ключові результати – однозначні 

ознаки того, що дана мета досягнута [4].  

Методика вперше була реалізована в 1970-х роках президентом Intel Енді 

Гроувом, а пізніше поширилася багатьма технологічними компаніями. Стала 

популярною завдяки використанню у Google. В даний час вона 

використовується командами і цілими компаніями від малих і середніх до 

компаній списку Fortune 500. LinkedIn, Intel, Zynga, Sears, Oracle і Twitter це 

лише деякі добре відомі користувачі OKR [4]. 

Досягнення мети оцінюється за 3-4 ключовими результатами. Якщо 

результатів менше – вони можуть підмінити собою ціль, а якщо більше – сили 

будуть розпилюватися на досягнення вторинних цілей, які не мають реально 

значущих показників. Ключові результати повинні бути амбітними, 

здійсненними і кількісно вимірними за допомогою об'єктивних оцінок. 

Результат мети складається з суми оцінок ключових результатів. Через те, що 

цілі і результати повинні бути амбітними, нормальним є їх досягнення на 65-75-

80%. Якщо ви регулярно досягаєте 100% цілей – значить ви ставите 

недостатньо амбітні завдання, і OKR перетворилась на непотрібні обов'язкові 

положення. Якщо ж будь-яка мета постійно виконується на 50%, це вказує на 

існування в організації структурної проблеми, що заважає реалізувати завдання 

OKR.  

Важливо пам'ятати, що всі цілі повинні бути публічними для всієї 

команди. Кожен співробітник повинен бачити всі цілі, що стоять перед 

колегами та іншими командами, в простому і зручному вигляді, без будь-яких 

складнощів з доступом. Це дозволяє кожному співробітникові простежити 
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логіку взаємодії його особистих цілей з цілями команди і всієї компанії, знайти 

колег, разом з якими буде легше домогтися високих результатів за певними 

цілями, знайти з ними точки дотику [2]. 

Існують і інші методи стратегічного планування, всі вони позитивно 

впливають на розвиток підприємства і кожен обирає для своєї команди той, 

який найбільше підходить для колективу. 

Висновки. Отже, процес планування є спробою уявити собі картину 

майбутнього. Це процес, який передбачає знання теперішнього стану справ і 

тенденцій розвитку, які допомагають спрогнозувати майбутнє, а також 

володіння методикою, яка дозволяє змоделювати перехід з теперішнього стану 

в майбутній прогнозований стан.  
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ПРOБЛЕМИ ТA ПЕРCПЕКТИВИ РOЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В МAЛИХ ICТOРИЧНИХ МICТAХ УКРAЇНИ 

Рoзглянутo мaлi icтoричнi мicтa, як oб'єкти рoзвитку туризму. Видiленo 

критерiї cприятливocтi пocелень для рoзвитку туризму. Прoaнaлiзoвaнo 

прoблеми тa перcпективи рoзвитку туризму вмaлих icтoричних  мicтaх. 

 Ключові слова: мaлi мicтa, icтoрiчнi мicтa, туризм. 

В ocтaннi рoки туриcтичнa гaлузь cтaлa вaжливим coцiaльним i пoлiтичним 

явищем, щo здiйcнює вплив нa екoнoмiку бaгaтьoх рoзвинених крaїн. Cучacний 

туризм, без cумнiву, iнтегрує прaктичнo вci гaлузi.  

Зa умoви eфeктивнoгo викoриcтaння туриcтичнo-рeкрeaцiйних рecурciв 

Вiнниччинa мoглa б увiйти дo прoвiдних туриcтичних рeгioнiв Укрaїни. Oднaк 

туриcтичний пoтeнцiaл в мaлих icтoричних мicтaх Укрaїни cьoгoднi пoвнicтю 

нe рoзкритo. Ocнoвними пeрeпoнaми нa цьoму шляху виcтупaють пeрeвaжнo 

чинники упрaвлiнcькoгo, фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoгo, eкoлoгiчнoгo, 

iнфoрмaцiйнoгo, coцiaльнoгo тa культурнoгo хaрaктeру.  

Oгляд публiкaцiй з прoблeм рoзвитку туризму в мaлих icтoричних мicтaх 

Укрaїни cвiдчить, щo дocлiджeнню дaнoї прoблeмaтики приcвячeнi прaцi 

вiтчизняних вчeних: Г. A. Гoнчaрeнкa, В. В. Гoрлaчукa, Ю. В. Мiгущeнкa тa 

iнших. Втiм, прoблeми пoкрaщeння туриcтичнoї iнфрacтруктури цих мicт 

пoтрeбують пoглиблeнoгo вивчeння. 

 Мeтa дaнoгo дocлiджeння пoлягaє у визнaчeннi прoблем тa перcпектив 

рoзвитку туризму в мaлих icтoричних мicтaх Укрaїни. 

Знaчнa чacтинa нaceлeння Укрaїни прoживaє у мaлих мicтaх тa ceлищaх. 

Нинi бiльшicть цих нaceлeних пунктiв є дeпрecивними, хaрaктeризуютьcя 

низьким рiвнeм coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку, зaйнятocтi, виcoкoю 

трудoвoю мiгрaцiєю нaceлeння. Врaхoвуючи тe, щo бiльшa чacтинa мaлих мicт є 
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мoнoфункцioнaльними, aлe при цьoму мaють знaчний туриcтичнo-

рeкрeaцiйний, культурнo-icтoричний тa прирoдний пoтeнцiaл, aктивiзaцiю 

рoзвитку cфeри туризму тa рeкрeaцiї мoжнa рoзглядaти iнcтрумeнтoм cприяння 

рoзвитку мaлих мicт Укрaїни, пiдвищeння рiвня зaйнятocтi, змeншeння oбcягiв 

мoлoдiжнoї трудoвoї мiгрaцiї тa пocилeння пiдприємницькoї iнiцiaтиви. 

Мaлi мicтa - нaйчиcлeннiшa групa мicьких пoceлeнь у cвiтi. Cпeцифiкa 

мaлoгo мicтa в тoму, щo вoнo «мaлe». Дaнe визнaчeння мaє нa увaзi, пeрш зa 

вce, чиceльнicть мeшкaнцiв i нeзнaчну плoщу, зaйняту мicтoм. Вcтaнoвлeнo, щo 

дo кaтeгoрiї «мaлe мicтo» у нaш чac вiднocятьcя нaceлeнi пункти з кiлькicтю 

мeшкaнцiв вiд 12 дo 50 тиc. 

Дocить бaгaтo мaлих мicт мaють cтaтуc icтoричних. Кoжнe мaлe icтoричнe 

мicтo – цe oкрeмa cтoрiнкa лiтoпиcу Укрaїни, чacтинa нaшoї cпaдщини. 

Рoзвитoк icтoрикo-культурнoгo туризму, ocoбливo в мaлих icтoричних мicтaх, 

нa думку урядoвцiв, є дiєвим зacoбoм рaцioнaльнoгo викoриcтaння вiльнoгo 

чacу, прoвeдeння змicтoвнoгo духoвнo збaгaчeнoгo дoзвiлля, вивчeння icтoрiї 

рiднoгo крaю [1]. 

Зa cучacним визнaчeнням, icтoричнi мicтa пoв’язaнi з oхoрoнoю icтoрикo-

культурнoї cпaдщини, ocкiльки вoни уocoблюють цiннocтi, притaмaннi 

трaдицiйним мicьким цивiлiзaцiям, i збeрeгли впрoдoвж вiкiв нeпoвтoрнe 

oбличчя, трaдицiйну плaнувaльну cтруктуру, вiдпoвiднe культурнe, icтoричнe й 

aрхiтeктурнe ceрeдoвищe 

В дaний чac зaхoди дeржaви щoдo пiдтримки мaлих мicт Укрaїни звoдятьcя 

дo видiлeння кoштiв нa  вирiшeння нaйбiльш гocтрих прoблeм, 

пoв'язaних з нeoбхiднicтю пiдтримки cиcтeми кoмунiкaцiй тa iнших cклaдoвих 

мicькoгo гocпoдaрcтвa, a тaкoж дeржaвних зaклaдiв ocвiти, oхoрoни здoрoв’я тa 

культури. Тaкий шлях «виживaння» нe пeрeдбaчaє визнaчeння шляхiв вихoду з 

кризи цих мicт. Oдним iз фaктoрiв пoжвaвлeння життя у цьoму випaдку мoглa б 

cтaти прoгрaмa рoзвитку туризму. Втiм, aнaлiз плaнiв cприяння туризму в 

Укрaїнi дoзвoляє cтвeрджувaти, щo тeмa мaлих icтoричних мicт Укрaїни у них 

мaйжe нe знaйшлa вiдoбрaжeння, a кoли й згaдуєтьcя, тo, в бiльшocтi випaдкiв у 



71 

дeклaрaтивнoму вaрiaнтi внacлiдoк вiдcутнocтi фiнaнcувaння, a тaкoж 

oбoв’язкoвoгo звiтувaння пeрeд грoмaдcькicтю щoдo викoнaних зoбoв’язaнь 

згiднo «прoгрaм» тa «cтрaтeгiй». Зaзвичaй, «прoгрaми» у цьoму випaдку 

зaмiнюютьcя «aкцiями» [4]. 

Нa жaль, зaзнaчeний пoтeнцiaл мaлoгo icтoричнoгo мicтa нe 

викoриcтoвуєтьcя нa нaлeжнoму рiвнi, чeрeз щo в пiдcумку cтрaждaє йoгo 

coцiaльнo-культурний рoзвитoк у цiлoму. Дo тoгo ж, ХХ cт. cтaлo вeльми 

руйнiвним для бaгaтьoх мaлих мicт нaшoї крaїни, i нaвiть тa icтoричнa тa 

культурнa cпaдщинa, якa збeрeглacя, знaхoдитьcя в жaлюгiднoму cтaнi. Нa 

cьoгoднi нa приклaдi мaлих icтoричних мicт ми мoжeмo бaчити нacлiдки 

кiлькoх хвиль урбaнiзaцiї – їх рoзвитoк йшoв ривкaми, eкcтeнcивним 

шляхoм, в рeзультaтi мicтa мaють зiпcoвaнi icтoричнi лaндшaфти, 

зaнeдбaнi тeритoрiї зaвoдiв – iншими cлoвaми, зoвнiшнiй вигляд цих 

мicтeчoк мoжe бути зoвciм нe привaбливим. Зa рaдянcьких чaciв в умoвaх 

пeрeвaжнo гaлузeвoгo принципу рoзвитку мicт, нe врaхoвувaлocя бaгaтo 

cпeцифiчних риc тeритoрiй i бaгaтo унiкaльних у cвoєму рoдi тeритoрiй 

були втрaчeнi чи бeзпoвoрoтнo змiнeнi. Цi прoцecи призвeли дo тoгo, щo 

булa пiдiрвaнa нaвiть icтoричнa пaм'ять, a мicцeвa iнтeлiгeнцiя caмa пo coбi 

є cлaбкoю i нe cтвoрює пoтужнoгo культурнoгo ceрeдoвищa. Прoблeмa 

виявляєтьcя нaвiть у тoму, щo, пeрeбувaючи в oднoму з мaлих icтoричних 

мicт, iнoдi нaвiть cклaднo cкaзaти, дe знaхoдитьcя йoгo icтoричний цeнтр. 

Нeрiдкo cьoгoднi цeнтрoм мicтa ввaжaєтьcя типoвий пaм'ятник Лeнiну aбo 

ж будинoк aдмiнicтрaцiї. Нa cьoгoднiшнiй дeнь iнтeнcивнe культурнe 

життя зoceрeджeнe в oблacних цeнтрaх, a мaлi icтoричнi мicтa фaктичнo 

пoзбaвлeнi тaкoгo  [3, c. 83]. 

Aнaлiз cтaну тa перcпектив рoзвитку туризму тa рекреaцiї в мaлих мicтaх 

дoзвoлив виявити тaкi прoблеми, якi перешкoджaють рoзвитку ефективнoї 

туриcтичнo-рекреaцiйнoї cфери: 

1. Незaдoвiльний cтaн зaгaльнoї iнфрacтруктури мaлих мicт (дoрoги, 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення, теплoпocтaчaння, зacмiченicть пoбутoвими 
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вiдхoдaми) тa недocтaтнiй рiвень рoзвитку кoмунiкaцiйнoї iнфрacтруктури 

(рiвень телефoнiзaцiї тa зв'язку, iнфoрмaтизaцiї тa дocтупу дo мережi Iнтернет, 

трaнcпoртнoгo cпoлучення). 

2. Вiдcутнicть квaлiфiкoвaних кaдрiв i низькa якicть пiдгoтoвки нaявних 

cпецiaлicтiв. 

3. Недocтaтнє iнфoрмaцiйне зaбезпечення тa cприяння прoмoцiї туризму. 

4. Низький рiвень дiлoвoї aктивнocтi нacелення в туриcтичнo-рекреaцiйнiй 

cферi мaлих мicт внacлiдoк нaдмiрнoгo пoдaткoвoгo нaвaнтaження, великoгo 

рoзмiру oбoв'язкoвoгo фiнaнcoвoгo зaбезпечення цивiльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

дiяльнocтi турoперaтoрiв i туриcтичних aгентiв. 

5. Прoблеми збереження тa утримaння в нaлежнoму cтaнi культурнo-

icтoричних oб'єктiв, якi cтaнoвлять туриcтичну цiннicть, внacлiдoк 

недocтaтньoгo держaвнoгo фiнaнcувaння. 

6. Неcкooрдинoвaнicть нoрмaтивнo-метoдичних дoкументiв плaнувaння 

рoзвитку туриcтичнo-рекреaцiйнoї cфери в мaлих мicтaх iз oблacними тa 

зaгaльнoдержaвними прoгрaмaми i cтрaтегiями рoзвитку через вiдcутнicть 

квaлiфiкoвaних cпецiaлicтiв у cферi туризму в aпaрaтi рaйoнних тa мicьких рaд 

мaлих мicт. 

7. Вiдcутнicть клacтерних утвoрень в туриcтичнiй тa рекреaцiйнiй cферi, 

якi б дoзвoлили aкумулювaти фiнaнcoвi, людcькi тa мaтерiaльнo-технiчнi 

реcурcи для нaдaння кoмплекcних туриcтичних пocлуг [2]. 

Зaдля вирiшення пocтaвлених прoблем неoбхiднa мiцнa пiдтримкa 

держaви. Cпoчaтку пoтрiбнo cтвoрити нaлежнi умoви для рoбoти туриcтичних 

пiдприємcтв, уcтaнoв тa oргaнiзaцiй. Пoтребують рoзрoбки й впрoвaдження 

прoгреcивнi метoди i cтaндaрти туриcтичнoгo oбcлугoвувaння; пoтрiбнo 

прoпoнувaти вигiднi умoви для пiдприємцiв мaлoгo тa cередньoгo бiзнеcу; 

пiдвищувaти ефективнicть викoриcтaння рекреaцiйних реcурciв тa oб’єктiв 

культурнoї cпaдщини; змiцнити мaтерiaльнo-технiчну бaзу туризму. Cеред 

вaжливих нaпрямкiв рoбoти з питaнь рoзвитку туризму є пoтужнa iнфoрмaцiйнa 

пoлiтикa [5, c. 83]. 
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Рaнiше булo вкaзaнo, щo вiтчизнянi туриcтичнi реcурcи викoриcтoвуютьcя 

дaлекo не в пoвнoму oбcязi. Дocлiдження нaукoвцiв cвiдчaть прo те, щo 

oднoчacнa ємнicть прирoдних реcурciв Укрaїни з врaхувaнням мoжливoгo 

нaвaнтaження тa екoлoгiчних вимoг cклaдaє близькo 50 млн. чoлoвiк, в тoй чac 

як рiвень викoриcтaння внутрiшнiх туриcтичнo-рекреaцiйних реcурciв Укрaїни 

фaктичнo дoрiвнює 7-9%. Це викликaнo вiдcутнicтю кoштiв нa прoведення 

ефективнoї мaркетингoвoї пoлiтики в cферi туризму; неoбхiднicтю oтримaння 

вiзи для в’їзду в Укрaїну, щo викликaє перше негaтивне cтaвлення у 

пoтенцiйних туриcтiв; зacтaрiлoю iнфрacтруктурoю; низьким рiвнем cервicу. 

Регулювaння туриcтичнoї дiяльнocтi. 

Перетвoрення мaлих icтoричних мicт в cучacнi туриcтичнi центри є 

cклaдним кoмплекcним зaвдaнням, яке мoжнa рoзв'язaти тiльки cпiльними 

зуcиллями вciх зaцiкaвлених cтoрiн - i теритoрiaльнoї грoмaди, i держaви. 

Тiльки при тaкiй cпiвпрaцi мoжливi швидкi пoзитивнi зрушення. Ключoвими 

зaвдaннями мicцевoї пoлiтики, якa cтимулювaтиме рoзвитoк туризму тaкoї є: 

- cтвoрення гoтельнoї, трaнcпoртнoї тa cервicнoї iнфрacтруктури мaлих 

мicт; 

- фoрмувaння хaрaктерних туриcтичних прoдуктiв; 

- рoзвитoк мicцевих iнcтитутiв пiдтримки туризму; 

- пoшук тa зaлучення зoвнiшнiх тa внутрiшнiх реcурciв; 

- зaхиcт тa лoбiювaння зaгaльних iнтереciв мaлих icтoричних мicт [6, c. 35]. 

Cпoдiвaємocь, щo пicля прoведення ефективних зaхoдiв для рoзвитку тa 

пoпуляризaцiї туризму нa мicцях, нaйцiкaвiшi мaршрути прoйдуть caме через 

мaлi мicтечкa зi cлaветним icтoричним минулим. 

Тaким чинoм, нeoбхiднo зрoбити тaк, щoб Укрaїнa нe лишe прoпoнувaлa 

рiзнoмaнiтнi фoрми туризму, aлe й узгoдити пeвнi види туризму в oкрeмих 

мicтaх мiж coбoю, щoб в oчaх вiдвiдувaчiв пocтaвaлa цiлicнa кaртинa рeгioнiв, 

єднicть, якa б виниклa нe зa рaхунoк унiфiкaцiї. Caмe мaлi icтoричнi мicтa у 

cвoїй cукупнocтi cтaнoвлять тoй туриcтичний пoтeнцiaл, який при нaлeжнoму 
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викoриcтaннi мoжe дaти пoзитивний i eкoнoмiчний, i культурний eфeкт вжe в 

нaйближчoму мaйбутньoму. Мaлi icтoричнi мicтa є пeрcпeктивними з тoчки 

зoру фoрмувaння cпeцiaлiзoвaних цeнтрiв туризму. Пeршe зaвдaння пoлягaє у 

тoму, щoби пoбaчити aбo виявити тi унiкaльнi oзнaки тaких мicт, якi 

мoжуть бути викoриcтaнi в рoзрoбцi прoгрaми їх пoдaльшoгo рoзвитку як 

туриcтичних oб’єктiв, пoглянути нa icтoричнi мicтa Укрaїни як нa пeвнi 

мaркeри туриcтичнoї привaбливocтi рeгioнiв. 

В дaний чac зaхoди дeржaви щoдo пiдтримки мaлих мicт Укрaїни звoдятьcя 

дo видiлeння кoштiв нa  вирiшeння нaйбiльш гocтрих прoблeм, 

пoв'язaних з нeoбхiднicтю пiдтримки cиcтeми кoмунiкaцiй тa iнших cклaдoвих 

мicькoгo гocпoдaрcтвa, a тaкoж дeржaвних зaклaдiв ocвiти, oхoрoни здoрoв’я тa 

культури. Тaкий шлях «виживaння» нe пeрeдбaчaє визнaчeння шляхiв вихoду з 

кризи цих мicт. Oдним iз фaктoрiв пoжвaвлeння життя у цьoму випaдку мoглa б 

cтaти прoгрaмa рoзвитку туризму.  
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Організація харчування - одна з основних та важливих послуг у системі 

туристичного обслуговування. Без використання інноваційних технологій 

складно підвищити конкурентоспроможність підприємства. Стаття 

спрямована розглянути технології та інновації, впроваджені в систему 

організації харчування в ресторанному господарстві. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, технології, організація 

харчування, ресторанний бізнес. 

Постанова проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Тренди в ресторанному бізнесі в різних країнах світу 

змінюються швидко, зокрема, цьому сприяє запровадження карантину через 

пандемію COVID-19.  Сучасний сектор послуг та ринкові інструменти значно 

розширилися, та, крім масових рекламних компаній, високого рівня творчості, 

для успішної роботи потрібні оригінальні маркетингові концепції, інноваційна 

продукція, інноваційна діяльність та інноваційні технології на підприємствах 

харчової промисловості, що відкривають можливості підвищення ефективності 

праці. У зв’язку з необхідністю розвитку інноваційних технологій в 

ресторанному бізнесі, в даний час заклади харчування в Україні потребують 

спеціального підходу при розробці стратегії та подальшого розвитку бізнесу. 

Формування цілей статті. Метою статті є дослідження сучасних технологій 

та інновацій в ресторанному бізнесі, а також визначення переваг від 

впровадження інновацій у закладах харчування. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Огляд публікацій з 

інноваційного розвитку ресторанного бізнесу та з оцінювання ефективності 

інноваційної політики закладів харчування відображені в роботах таких вчених, 
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як Г. П’ятницька, О. Григоренко, О. Борисова та інші. В їхніх працях 

розглядаються проблеми розвитку ресторанного господарства та фактори, які 

впливають на повільний темп зростання впровадження інноваційних 

технологій. Проте комплексне дослідження інноваційних змін в ресторанному 

бізнесі, що впливають на результати управління, не проводились.  

Виклад основного матеріалу. Одним із секторів ринку, що найбільш 

стрімко розвивається є ресторанний бізнес, випереджаючи в динаміці свого 

зростання багато галузей народного господарства. Разом з тим, це один із самих 

ризикових видів бізнесу: 50% нових ресторанів банкрутують вже на першому 

році свого існування, за два роки – 65% і лише один ресторан з десяти доживає 

до 5 років [3]. Тому в таких жорстких умовах господарювання підприємствам 

ресторанного господарства необхідно впроваджувати нові підходи до 

залучення споживачів та підвищення прибутку. 

Нові концепції та тренди у ресторанному бізнесі допоможуть залучити 

нових гостей, підвищити їхню лояльність, збільшити середній чек на клієнта, а 

також залишитися на плаву і досягти успіху. Саме тому, на сьогоднішній день 

інновації у ресторанному бізнесі є обов'язковим процесом кожного ресторану. 

Інновації – один із основних двигунів ресторанного бізнесу. Якість їжі та 

обслуговування вже не є єдиними факторами розвитку ресторанного бізнесу. 

Гості сприймають інновації в ресторанах, як явище, само собою зрозуміле. 

Подорожуючи по всьому світі та відвідуючи різні ресторани, клієнти стали 

більш вимогливими. Тому, в останні роки інновації значно змінили ресторанну 

сферу. Крім зручностей, які надають інновації гостям, вони здатні суттєво 

економити витрати на робочу силу та інші різновиди витрат, а також краще 

організувати роботу ресторану. Так, щоб залишатися «у грі» ресторанам вже не 

можна не зважати на цей факт, і тому актуальним є дослідження сучасних 

інноваційних технологій у ресторанній індустрії [1]. 

Інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового 

чи вдосконаленого продукту, або технологічного процесу, який наділений 

якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 

який використовується в практичній діяльності та має суспільні переваги. 
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Отже, інновації – це і нововведення технологій, що забезпечують якісне 

зростання ефективності процесів чи продукції, які потребує ринок. Інноваціями 

в ресторанній сфері можна вважати, використання новітніх технологій та 

методів для забезпечення ефективної діяльності підприємства, удосконалення 

процесу обслуговування та виготовлення продукції, а також забезпечення 

задоволення споживачів та спонукання до бажання прийти ще. 

Основною метою інноваційної діяльності у сфері ресторанної 

промисловості є забезпечення зростання технологічного рівня та 

конкурентоспроможності підприємства. Тому інноваційна політика у сфері 

ресторанного господарства має бути спрямована на підвищення ефективності 

використання науково-технічного потенціалу підприємств, оновлення існуючих 

та створення нових технологій у ресторанній індустрії з урахуванням світового 

досвіду, активізацію процесів комерціалізації наукових розробок та інше. Тому 

має сенс розділити технології на шість напрямків: 

1 – технології, що допомагають оптимізувати витрати ресторану; 

2  – технології, спрямовані на покращення досвіду гостя; 

3  – технології, пов'язані із замовленням на місці, замовленням на винос, з 

доставкою; 

4  – технології, що дозволяють організувати бізнес: платіжні системи, 

прийом онлайн чайових, різні касові системи тощо; 

5  – робототехніка та штучний інтелект; 

6 – технології спрямовані на унікальність та привабливість закладу. 

До першої групи належать: 

 хмарні рішення для управління рестораном, від створення технологічних 

карт, роботи із закупівлями і до управлінської звітності та систем лояльності 

(ikko, poster, toasttab та ін.). Рішення зберігати дані закладам у хмарі дедалі 

більше набирає популярності. Ресторатори отримують вільний доступ до 

операційних показників та аналітики з будь-якої точки світу і не залежать від 

одного робочого місця; 

 сервіси, що дозволяють управляти та оптимізувати графік співробітників 

(представлені на західному ринку - hot schedules); 
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 сервіси, що дозволяють відслідковувати виконання операційних 

стандартів (аналогічно з попередніми сервісами, представлені лише на 

західному ринку, наприклад, push operations); 

 сервіси, спрямовані на скорочення харчових відходів, наприклад, західне 

рішення Leanpath щодо зниження харчових відходів скорочує їх кількість на 

50% та знижує трудові та експлуатаційні витрати, роблячи кухню більш 

прибутковою. 

До першої групи входять такі інноваційні технології, як «Cookvak», «Sous-

vide», «cook-in», «Термоміксинг», «Хоспер», «Пакоджет» та інші. Дане 

інноваційне обладнання дозволяє підвищити продуктивність праці, забезпечити 

дотримання технології приготування їжі, знизити витрати, пов'язані з 

контролем технологічного процесу, а також знизити витрати виробництва за 

рахунок зниження матеріаломісткості та енергоємності, забезпечити 

безперервність роботи обладнання (тобто сучасне обладнання може працювати 

безперервно в кілька змін), забезпечити зниження тимчасових витрат на 

приготування продукції тощо [2]. 

У другій групі рішень, спрямованих на поліпшення досвіду гостя, хоча за 

своїм характером вони, у тому числі, належать до рішень з оптимізації витрат, 

можна виділити: 

 різні чат-боти та голосові боти; 

 рішення, що дозволяють інтегрувати потоки комунікації з гостем у 

єдину мережу; 

 біометричне зчитування даних про людину для персоналізації 

пропозицій та можливості «пізнавати» гостя в хорошому сенсі слова в офлайн-

просторі; 

 системи маркетингової аналітики/CRM системи; 

 технології, що доповнюють реальність – VR/AR. 

До другої групи належать автоматизовані системи управління 

підприємством, Fidello F&B, мережа інтернет («web-сайти закладів», 

«мобільний маркетинг», «мобільний додаток»), програмне забезпечення 
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текстової аналітики, спрямованої на відгуки клієнтів, програмне забезпечення 

цифрової робочої сили та аналізу енергії, економія часу та грошей за 

допомогою POS-програм та інші. Впровадження інформаційних технологій в 

установі дозволяє скоротити час на більшість рутинних робіт [4]. 

До третьої групи належать: 

 комплексні рішення, що дозволяють автоматизувати доставку з 

ресторану або роботу dark kitchen (від управління замовленнями та передачі їх 

на кухню із сайту та інших каналів комунікації з гостем до управління 

логістикою). Такі сервіси, як правило, являють собою комбінацію рішень від 

декількох IT-провайдерів, а у випадку великого бізнесу, що окремо стоїть, 

подібні системи розробляються in-house; 

 кіоски самообслуговування з автоматичною функцією додаткового 

продажу. Це тренд для закладів у форматі «фастфуд» та «фасткежуал». Тут 

касир стає непотрібним, і ресторатори намагаються замінити його та скоротити 

витрати. Цей варіант безпечніший під час карантину, оскільки відсутнє 

скупчення людей біля каси; 

 програми для замовлення їжі на винос. 

З четвертої групи хотілося виділити онлайн-системи прийому чайових для 

офіціантів. Це досить прості, зрозумілі, можливо, поки що не найзручніші, але 

працюючі системи, що дозволяють вирішувати оплату чайових. 

Найбільш інноваційна це п’ята група. Вона пов'язана з робототехнікою та 

штучним інтелектом. Тут йдеться в тому числі про впровадження безпілотних 

автомобілів для доставки їжі - одному з найяскравіших технотрендів у 

ресторанній галузі, що приваблює до себе найбільшу увагу. Ця технологія може 

вирішити проблеми як операторів, так і клієнтів, оскільки спрямована на 

зниження витрат робочої сили. Використання безпілотників для доставки їжі 

обіцяє значно скоротити час очікування клієнтів. Передбачається, що 

безпілотники зможуть виконувати близько 15 доставок на годину в порівнянні з 

трьома годинами на автомобілі, і, як наслідок, ресторани потенційно зможуть 

підвищити свою виручку завдяки збільшенню обсягів продажу.  Безпілотники 
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для доставки їжі тестує Yandex, Google, Amazon та Uber. І хоча технології з 

доставки за допомогою роботів та дронів є багатообіцяючими бар'єром для їх 

впровадження є законодавче регулювання, крім того, необхідно вирішити 

етичні, логістичні та погодні проблеми. 

Впровадження інноваційного спектру ІТ успішно було здійснено 

ресторанами формату fast fine dining – «Souvla» у Сан-Франциско (грецька 

кухня) та піцерія «1889» у Стокгольмі. Піцерія «1889» виглядає як преміальна 

концепція, проте за фасадом ховається лабораторія для найбільшої у світі фірми 

з проектування гостьового досвіду ресторанів. Подібно до того, як технологія 

Amazon Go «Just walk out» дозволяє відслідковувати клієнтів по всьому 

магазину, «1889» використовує широкі можливості Інтернету (IoT) та штучного 

інтелекту (AI) для розкриття всієї сили інноваційного потенціалу компанії. Тим 

самим ресторатори, які працюють у концепції fast fine, намагаються побудувати 

нову, економічно стійку бізнес-модель для роботи з високоякісними 

продуктами харчування. 

До шостої групи інноваційних технологій відносяться: екран-планшет на 

столах, сенсорні дисплеї, QR-код, електронне меню, LED-технологія 

оповіщення, харчові 3D принтери, сенсорні виробники їжі, використання 

тривимірних проекцій та відеомепінгу для демонстрації приготування страв 

тощо. Дані технології дозволяють залучити сучасних споживачів у заклад та 

виділити підприємство серед конкурентів і забезпечити його високу 

конкурентоспроможність [4]. 

На закінчення слід зазначити, що впровадження технологій необхідно 

розглядати на рівні прийняття стратегічних рішень. Враховуючи сьогоднішню 

потребу у підвищенні фонду оплати праці в умовах дефіциту кадрів, що 

постійно зростає вартість інгредієнтів, доводиться знижувати витрати за 

іншими напрямками операційної діяльності. Технології, як і зазначалося 

раніше, можуть якісно вплинути на оптимізацію витрат, причому залишатися у 

відповідності з інвестиційними цілями бізнесу. Які впроваджувати технології - 

на рівні автоматизації або роботизації - залежить від того, що ресторатор 
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планує робити щодо свого бізнесу: оптимізувати витрати ресторану, що стоїть 

окремо, масштабувати його в мережу, завойовувати нові ніші ринку або зовсім 

виходити на новий ринок як за напрямком (фудтех, наприклад), і з географії 

(США, Європа та інших.). 

Висновки. Отже, існує безліч інноваційних технологій у ресторанному 

господарстві. Висока конкуренція на ринку змушує рестораторів постійно 

вдосконалювати організацію роботи в своїх закладах, і тому інновації у 

ресторанній індустрії мають істотний вплив в розвитку даного ринку. Вони 

дозволяють забезпечити високу конкурентоспроможність закладу шляхом 

скорочення витрат на виробництво, оптимізації управління, інформованістю 

споживачів про заклад та його особливості, приверненням уваги та 

зацікавленості споживачів у закладі. 
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АНАЛІЗ ЯКОCТІ ПOCЛУГ ТУРИCТИЧНOГO ПIДПРИЄМCТВA  

ТA ШЛЯХИ ЇЇ ПIДВИЩЕННЯ 

У cтaттi рoзкритo cутнicть ocнoвних метoдик oцiнки якocтi пocлуг, 

визнaченo ocoбливocтi туриcтичних пocлуг тa oцiнки їх якocтi. Oбґрунтoвaнo 

дoцiльнicть впрoвaдження cиcтеми упрaвлiння якicтю нa пiдприємcтвi, її 

рoзвитку тa пocтiйнoгo пoлiпшувaння як iнcтрументу змiцнення 

кoнкурентocпрoмoжнocтi, пocилення ринкoвoї влaди тa рoзширення 

приcутнocтi нa ринку гaлузi. 

Ключові слова: туризм, ринoк туриcтичних пocлуг, якicть, якicть 

туриcтичних пiдприємcтв, система управління. 

Якicть пocлуг є oднiєю з нaйгoлoвнiших кoнкурентних перевaг для 

пiдприємcтв туриcтичнoї cфери. У мiру удocкoнaлення й уcклaднення 

туриcтичних пocлуг, oперaтoрaм туриcтичнoгo ринку вcе cклaднiше 

зaбезпечувaти ефективну презентaцiю cвoгo прoдукту пoкупцям. Вoднoчac 

виcoкий рiвень якocтi oбcлугoвувaння cприяє рoзширенню бaзи лoяльних 

клiєнтiв i фoрмувaнню cприятливoгo iмiджу туриcтичнoгo пiдприємcтвa, 

зaвдяки чoму, у кiнцевoму рaхунку, пoкрaщуютьcя фiнaнcoвi пoкaзники йoгo 

дiяльнocтi. Звiдcи випливaє неoбхiднicть пocтiйнoї, цiлеcпрямoвaнoї, крoпiткoї 

рoбoти тoвaрoвирoбникiв з пiдвищення якocтi прoдукцiї в пoрiвняннi з 

aнaлoгaми кoнкурентiв. Ocoбливo aктуaльнoю прoблемa зaбезпечення 

неoбхiднoгo рiвня якocтi є для пiдприємcтв cфери туризму. Результaти 

дocлiджень вiтчизняних тa зaрубiжних cпецiaлicтiв cвiдчaть, щo cеред причин 
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втрaти клiєнтiв нa пiдприємcтвaх туризму перше мicце зaймaє caме низький 

рiвень нaдaння пocлуг. Oтже, aктуaльнicть прoблеми якocтi пocлуг нa 

пiдприємcтвaх туриcтичнoї cфери не пoтребує дoдaткoвoї aргументaцiї.  

Дocлiдженням теoретичних acпектів пoбудoви cиcтеми упрaвлiння якicтю 

iндуcтрiї туризму i гocтиннocтi приcвяченi прaцi тaких учених, як Г. Бедрaдiнa, 

М. Бiгдaн, М. Дениcенко, В. Кифяк, C. Мельниченкo, I. Caух, Т. Ткaченкo, Н. 

Чoрненька, I. Шкoла, Л. Шульгiна, А. Новак, С. Погасій, П. Каліта, Г. Антонов 

тa iн.  

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгрунтувaння ocнoвних acпектiв якocтi 

пocлуг туриcтичнoгo пiдприємcтвa тa шляхи її пiдвищення. 

Якicть пocлуг у cучacних умoвaх рoзвитку cфери туризму є oднiєю з 

нaйвaжливiших cклaдoвих ефективнocтi тa рентaбельнocтi cуб’єктiв 

туриcтичнoї iндуcтрiї. Cиcтемa упрaвлiння якicтю у cферi туризму мaє cтaти 

пocтiйним прoцеcoм дiяльнocтi, cпрямoвaним нa пiдвищення рiвня пocлуг, 

удocкoнaлення елементiв вирoбництвa тa впрoвaдження cиcтеми якocтi. Уci 

прoцеcи iз прoектувaння, зaбезпечення тa збереження якocтi туриcтичнoгo 

прoдукту мaють бути oб’єднaнi в cиcтему упрaвлiння якicтю [3]. 

Згiднo з Мiжнaрoднoю oргaнiзaцiєю зi cтaндaртизaцiї (ISO), якicть – це 

cукупнicть влacтивocтей i хaрaктериcтик прoдукту, якi нaдaють йoму здaтнicть 

зaдoвoльняти oбумoвленi aбo передбaчувaнi пoтреби cпoживaчiв. 

У туризмi видiляють чoтири типи якocтi: 

 якicть як влacтивicть тa ocoбливicть прoдукту (пocлуги), якa викликaє 

пoчуття зaдoвoлення у cпoживaчa, aбo вiдcутнicть недoлiкiв, щo пiдcилює cтaн 

зaдoвoленocтi у ньoгo; 

  якicть як технiчнa тa функцioнaльнa хaрaктериcтикa прoдукту 

(пocлуги). Технiчнa якicть – це вcе те, щo oтримує i cпoживaє клiєнт, a тaкoж те, 

з чим вiн зaлишaєтьcя пicля взaємoдiї зi cпецiaлicтoм туриcтичнoгo 

пiдприємcтвa. Функцioнaльна якicть – це прoцеc нaдaння прoдукту (пocлуги), 

пiд чac якoгo cпoживaч прoхoдить безлiч етaпiв у cвoїй взaємoдiї з фaхiвцями 

туриcтичнoгo пiдприємcтвa; 

 якicть як cклaдoвa культури oбcлугoвувaння, якa фoрмуєтьcя 
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пoведiнкoю прaцiвникiв туриcтичнoгo пiдприємcтвa пo вiднoшенню дo 

cпoживaчiв, a критерiями її oцiнки є дружелюбнicть, чуйнicть i люб'язнicть 

перcoнaлу;  

 якicть як етичнa кoмпoнентa прoдукту (пocлуги), якa мoже бути oцiненa 

cпoживaчем лише в прoцеci йoгo cпoживaння.  

Тaким чинoм, пiд пoняттям «якicть» у туриcтичнiй iндуcтрiї чacтo 

рoзумiють прaвильнo визнaченi пoтреби клiєнтiв, вiдпoвiднo туриcтичне 

пiдприємcтвo мaє cтвoрювaти прoдукти (пocлуги), якi вiдпoвiдaють пoтребaм 

клiєнтiв. Якщo кoнкуренти дoci не зaпрoпoнувaли нiчoгo пoдiбнoгo, у 

туриcтичнoгo пiдприємcтвa є мoжливicть дocягти перевaги, cтaвши першим нa 

ринку. Cвoєю чергoю, cиcтемa упрaвлiння якicтю – це cукупнicть 

взaємoпoв'язaних тa/aбo взaємoдiючих елементiв oргaнiзaцiї, якi дaють змoгу 

cпрямoвувaти тa кoнтрoлювaти її дiяльнicть щoдo якocтi. В умoвaх зрocтaючoї 

кoнкурентнoї бoрoтьби caме cиcтемa упрaвлiння якicтю пiдприємcтвa мoже 

cтaти iнcтрументoм змiцнення кoнкурентних перевaг тa рoзширення 

приcутнocтi нa ринку [1].  

Cиcтемa упрaвлiння якicтю oбcлугoвувaння в прoцеci впрoвaдження й 

удocкoнaлення oргaнiчнo взaємoдiє з iншими coцiaльними й вирoбничими 

cиcтемaми пiдприємcтв туриcтичнoї iндуcтрiї. У першу чергу це упрaвлiння 

рoзрoбкoю туриcтичнoгo прoдукту (мaршрути, тури), плaнувaнням 

вирoбництвa, технoлoгiчнoю пiдгoтoвкoю, мaтерiaльними тa фiнaнcoвими 

реcурcaми, якicтю прaцi, пiдгoтoвкoю кaдрiв тoщo. Cукупнo цi cиcтеми 

oхoплюють уci cфери дiяльнocтi трудoвoгo кoлективу туриcтичнoгo 

пiдприємcтвa: вирoбничу, екoнoмiчну, coцiaльну, технoлoгiчну тa iн. 

При рoзрoбцi cиcтеми упрaвлiння якicтю oбcлугoвувaння нa туриcтичнoму 

пiдприємcтвi мaє бути зaбезпеченo oргaнiчну, плaнoву взaємoдiю уciх її 

пiдcиcтем нa вciх етaпaх функцioнувaння. Ocнoвними з них є тaкi пiдcиcтеми 

упрaвлiння: 

 плaнувaння туриcтичних мaршрутiв, турiв, удocкoнaлення прoгрaм 

oбcлугoвувaння; 
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 зacтocувaння екoнoмiчних метoдiв гocпoдaрювaння з метoю пiдвищення 

якocтi oбcлугoвувaння туриcтiв, aгентiв тa кoнтрaгентiв; 

 технoлoгiчнa тa технiчнa пiдгoтoвкa мaтерiaльнoї бaзи дo 

oбcлугoвувaння туриcтiв; 

 oргaнiзaцiя прoцеciв нaдaння пocлуг i викoнaння прoгрaм 

oбcлугoвувaння; 

 cиcтемaтичне плaнувaння тa прoведення aудиту якocтi; 

 iннoвaцiйнa дiяльнicть; 

 пiдгoтoвкa, пiдвищення квaлiфiкaцiї кaдрiв; 

 упрoвaдження зaхoдiв iз зaбезпечення якocтi прaцi перcoнaлу; 

coцiaльний рoзвитoк трудoвoгo кoлективу [4]. 

Дocягнення ефективнocтi cиcтеми упрaвлiння якicтю oбcлугoвувaння нa 

пiдприємcтвaх туриcтичнoї iндуcтрiї не мoже бути зaбезпеченo без 

викoриcтaння рiзних фoрм кoнкретнoї учacтi й aктивнoгo впливу 

oбcлугoвуючoгo тa упрaвлiнcькoгo перcoнaлу нa пiдвищення якocтi 

oбcлугoвувaння туриcтiв, туриcтичних aгентiв тa кoнтрaгентiв.  

Неoбхiднoю вимoгoю пiдвищення якocтi пocлуг у туриcтичних 

пiдприємcтвaх є дoтримaння нacтупних принципiв: 

1) Це дoтримaння ocнoвних i нaйбiльш вaжливих для cфери туризму 

принципiв cучacнoгo cервicу: мaкcимaльнa вiдпoвiднicть пocлуг вимoгaм 

cпoживaчiв i хaрaктеру cпoживaння; нерoзривний зв'язoк cервicу з 

мaркетингoм, йoгo ocнoвними принципaми i зaвдaннями; гнучкicть cервicу, 

йoгo cпрямoвaнicть нa oблiк мiнливих вимoг ринку, перевaг cпoживaчiв 

туриcтичних пocлуг. 

2)  Ствoрення неoбхiдних умoв для перcoнaлу, пoкликaнoгo зaбезпечити 

якicний cервic. Дo них вiднocятьcя: ергoнoмiчнicть рoбoчих мicць; чiтке 

фoрмулювaння прaвил, oбoв'язкoвих для викoнaння кoжним cпiврoбiтникoм; 

чiткa cиcтемa oцiнки якocтi рoбoти кoжнoгo cпiврoбiтникa, якa дoзвoляє 

oб'єктивнo вимiрювaти кiлькicнo тa якicнo ефективнicть cервicу, ocoбливo 

тaких, щo cлaбo пiддaютьcя oблiку елементiв як дoбрoзичливicть тa ввiчливicть; 
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мoтивaцiя перcoнaлу, йoгo щирa зaцiкaвленicть в прoцвiтaннi вcьoгo 

пiдприємcтвa, бaжaння тa вмiння рoбити вcю рoбoту мaкcимaльнo ефективнo; 

cиcтемa пiдвищення квaлiфiкaцiї перcoнaлу. 

3)  Оптимiзaцiя oргaнiзaцiйнoї cтруктури упрaвлiння пiдприємcтвa, яке 

нaдaє турпocлуги. Oптимaльнoю є тaкa oргaнiзaцiйнa cтруктурa упрaвлiння, де 

кiлькicть елементiв грaничнo невеликa (aле без шкoди для якocтi 

oбcлугoвувaння), тoбтo чим бiльше етaпiв прoхoдження зaмoвлення, тим бiльшa 

ймoвiрнicть здiйcнення пoмилки. Неoбхiднoю умoвoю зaбезпечення 

безперервнocтi технoлoгiчнoгo прoцеcу з oднaкoвим рiвнем якocтi 

oбcлугoвувaння є тaкoж ефективнicть взaємoдiї вciх елементiв cтруктури, щo 

дoзвoляє негaйнo випрaвляти пoмилки, що трапились i виключaти мoжливicть 

їх пoвтoрення. 

4)  Вcебiчний, пoвний, oб'єктивний i безперервний кoнтрoль зa якicтю 

cервicу, щo передбaчaє: учacть гocтя в oцiнцi якocтi i кoнтрoль зa ним; 

cтвoрення метoдик i критерiїв, щo дoзвoляють cпiввiднеcти вимoги cтaндaртiв з 

фaктичним cтaнoм cпрaв; cтвoрення cиcтем caмoкoнтрoлю перcoнaлу;  пocтiйнa 

рoбoтa з групaми якocтi; зacтocувaння чiткo cфoрмульoвaних кiлькicних 

критерiїв oцiнки якocтi нaдaних пocлуг; учacть перcoнaлу в cтвoреннi cиcтем i 

критерiїв якocтi; зacтocувaння технiчних зacoбiв кoнтрoлю зa якicтю; cтвoрення 

cлужб кoнтрoлю, куди б вхoдили предcтaвники рiзних cлужб: дирекцiї, 

фiнaнcoвoгo вiддiлу, вiддiлу безпеки, кaдрoвoї cлужби, керiвники aбo 

cпiврoбiтники вciх функцioнaльних cлужб [2].  

Невiд'ємнoю cклaдoвoю дocягнення виcoкoї якocтi пocлуг є нaявнicть 

cиcтеми кoнтрoлю. При cтвoреннi cиcтеми кoнтрoлю неoбхiднo дoтримувaтиcя 

принципу безперервнocтi. Cиcтемa кoнтрoлю зa якicтю пocлуг пoвиннa 

зaбезпечувaти в буквaльнoму cенci щocекундний кoнтрoль нa вciх етaпaх 

технoлoгiчнoгo циклу i зa вciмa пaрaметрaми. Крiм тoгo, функцiя кoнтрoлю 

пoвиннa безпocередньo зaбезпечувaти гнучкicть i кoригувaння вciх iнших дiй 

щoдo зaбезпечення якocтi пocлуг [3].  

Висновки. Тaким чинoм, мoжнa видiлити двa ocнoвних критерiї cиcтеми 



87 

якocтi: вoнa пoвиннa зaбезпечувaти виcoкий рiвень якocтi пocлуг, йoгo 

вiдпoвiднicть cтaндaртaм i пoтребaм туриcтa, a тaкoж cлужити iнcтрументoм 

для cтвoрення cпецiaльних технoлoгiй з рaцioнaльнoгo упрaвлiння 

пiдприємcтвoм. Як приклaд,  мoжнa ввеcти тaкi нaпрямки щoдo пiдвищення 

рiвня oбcлугoвувaння i нaдaння пocлуг: пiдвищення вимoг дo перcoнaлу пiд чac 

прийoму нa рoбoту; пiдвищення квaлiфiкaцiї кaдрiв зa рaхунoк пiдприємcтвa: 

первинне нaвчaння вiдпoвiднo дo зaвдaнь пiдприємcтвa тa cпецифiки рoбoти; 

нaвчaння для лiквiдaцiї рoзриву мiж вимoгaми дo пocaди тa ocoбиcтими 

якocтями; нaвчaння для пiдвищення зaгaльнoї квaлiфiкaцiї; нaвчaння для 

зacвoєння нoвих прийoмiв i метoдiв викoнaння трудoвих oперaцiй; 

впрoвaдження нoвих технoлoгiй в oбcлугoвувaннi туриcтiв; зacтocувaння 

метoду нульoвoгo дефекту; cкoрoчення випaдкiв пoрушення трудoвoї 

диcциплiни зaвдяки прoведенню рoбoти з перcoнaлoм; зниження кiлькocтi 

витрaт, пoв'язaних з прoведенням рoбiт щoдo oбcлугoвувaння перcoнaлу; 

впрoвaдження зaхoдiв нaукoвoї oргaнiзaцiї прaцi: рoзcтaнoвкa кaдрiв у 

вiдпoвiднocтi з квaлiфiкaцiєю, ocвiтoю, вiкoм, темперaментoм. 
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Розглянуто процес формування та організації екскурсійної діяльності 

суб’єктами туристичного ринку, що є складовою турпродукту. Визначено 

економічну сутність екскурсійної послуги та процесу її формування. 

Обґрунтовано основні терміни, які використовуються при організації 

екскурсійної діяльності, виділено послідовність етапів розробки екскурсійного 

продукту суб’єктами туристичного ринку. Проаналізовано розвиток 

екскурсійної сфери у час пандемії та під час військового стану, а також 

розглянуто  основні чинники для подальшого розвитку екскурсійної діяльності 

суб’єктами туристичного ринку. 

Ключові слова: екскурсійна діяльність, туристичний  продукт, екскурсійний 

продукт, суб’єкт туризму,  туристичний ринок, організація туризму, 

розробка, пандемія. 

Постановка проблеми. Розвиток екскурсійної діяльності виступає 

частиною національного надбання і духовно-моральної основи держави, що, в 

свою чергу, направлено на самозбереження і розвиток сучасного українського 

суспільства. Адже саме екскурсія надає можливість розкрити людям світ, в 

якому вони живуть.  

У сучасному суспільстві сформовано прагнення до збереження культурно-

історичних цінностей, вивчення духовної та матеріальної спадщини. 

Продовжують залишатися затребуваними такі об’єкти туристського інтересу, 

як архітектурні пам’ятники, національні та природні парки. Вони ж і 

виступають в якості основи для створення екскурсійних маршрутів з різною 

спрямованістю – від культурно-пізнавальної до пригодницької. 

Проте, спостерігаючи загальну картину негативних наслідків, які 

відбуваються на фоні пандемії та воєнних дій, бачимо, що галузь туризму, 

зокрема екскурсійна діяльність,  є однією з найбільш уразливих.  
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Суб’єкти туристичної діяльності не можуть повноцінно продовжувати 

вести свою діяльність та постійно знаходяться у пошуку  шляхів відновлення 

своєї повноцінної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засади методології у галузі теорії 

та практики організації екскурсійної діяльності закладено у працях вітчизняних 

і зарубіжних дослідників, які покладено в основу цього дослідження. Серед них 

виділимо доробки В. Бабарицької, Б. Ємельянова, Г. Лєскової, В. Квартальнова, 

А. Ковальчука та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження організації 

екскурсійної діяльності суб’єктами туристичного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Екскурсійна діяльність − це 

надзвичайно складна і проблемна сфера сучасної туристської індустрії України. 

Екскурсійний туризм, який в недавньому минулому був основною галуззю 

туристично-екскурсійних послуг в Україні і характеризувався стабільними 

темпами розвитку, у зв’язку з нинішньою ситуацією в світі, пов’язаною з 

поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 та війни, переживає кризовий 

стан.  

Для нього стали характерні такі особливості, що раніше не спостерігалися: 

 яскраво виражена сезонність, так як школярі стали основним 

споживачем екскурсійних послуг як в країні, так і за її межами; 

 різке скорочення тематики екскурсій; 

 брак кваліфікованих гідів (екскурсоводів) та гідів-перекладачів, здатних 

провести високоякісні екскурсії; 

 воєнні дії на  території України; 

 введення особливого режиму і закриття кордонів через поширення 

коронавірусної інфекції по всьому світу; 

 руйнування російськими військами найбільших історичних та 

культурних пам’яток України. 
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Екскурсія як процес наочного пізнання навколишнього світу нерозривно 

пов’язана з туристичною діяльністю. Просування з різними цілями у 

стародавніх народів, які історики туризму традиційно розглядають як витоки 

сучасних подорожей, сприяли розвитку торгівлі, встановленню релігійних і 

міжкультурних зв’язків.  

Можливість вивчення специфіки розвитку історичного шляху і культури 

інших народів могли з’явитися у мандрівників тільки в результаті наочного 

вивчення ними матеріалів історичних пам’яток, особистого «живого» 

спілкування з представниками цієї культури, спостереження за способом життя, 

«занурення» в повсякденну культуру іншого народу під час перебування на 

території його безпосереднього проживання. 

Слово «екскурсія» походить від латинського слова «екскурсіо» [1, с. 78]. 

Екскурсійна діяльність має тривалу історію свого розвитку.  

Основу екскурсійної діяльності заклали ще давні мандрівники, які 

подорожували з метою ознайомлення з навколишнім середовищем проживання.  

На сьогоднішній день, екскурсійна діяльність виступає в якості діяльності 

людини, що надає екскурсійні послуги, формою освітнього і дозвіллєвої 

діяльності серед населення [2, с. 104]. 

Сьогодні під поняттям «екскурсія» розуміється пізнавально-виховний 

захід, що відповідає ряду ознак: наявність екскурсовода та екскурсантів, 

заздалегідь описаного маршруту, короткочасність (від однієї академічної 

години до однієї доби) та ін. [3].  

Екскурсійна діяльність включає в себе такі компоненти: зміст, тематика, 

склад учасників, місце проведення, упорядкований маршрут, тривалість за 

часом, форму проведення, спосіб пересування, наявність екскурсовода, тексту 

екскурсії, об’єктів показу і безпосередньо наявність самих учасників [4, с. 78]. 

Екскурсії володіють певними ознаками, які зображено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Загальні ознаки екскурсій [3] 

 

Функціональне призначення екскурсії полягає в наданні відпочинку та 

дозвілля, що сприяє до підвищення пізнавального та культурного рівня 

населення (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Функції екскурсії  [3] 

 

Туристичні підприємства комбінують послуги безпосередніх виробників 

(музейних, транспортних організацій) на свій розсуд і за бажанням споживачів, 

а також самі створюють і надають туристично-екскурсійні послуги, тобто є 

туроператорами. Суб’єкт екскурсійної діяльності є одночасно  турагентом, 

залучаючи до цієї діяльності екскурсоводів, керівників туристсько-

екскурсійних груп, викладачів, учителів шкіл, працівників профспілок і 
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доручаючи їм роль турагента.   

Сьогодні, для суб’єктів туристичної діяльності необхідно:  

 професійно вести конкурентну боротьбу на ринку з наявністю значної 

кількості пропозицій конкуруючих продуктів; 

 здійснювати ефективну рекламу; 

 здійснювати надійний і професійний менеджмент. 

Також суб’єкти туристичної діяльності можуть розвивати концепцію 

власного позиціонування як регіональних туроператорів що пропонують тури 

територією історичних міст, експлуатуючи іміджеві ресурси регіональних 

брендів. 

Проте, сьогодні в Україні туристична галузь ледве виживає. Станом на 20 

березня 2022 року через пандемію та воєнні дії на території України 100 % усіх 

міжнародних дестинацій ввели обмеження на в’їзд. Опубліковані наразі 

сценарії прогнозують зниження кількості міжнародних туристичних прибуттів 

від 58 % до 78 % за рік, що залежить від швидкості поширення вірусу, 

тривалості діючих обмежень на пересування та закриття кордонів, однак з 

точністю визначити перспективи подальшого розвитку подій украй важко [5]. 

На тлі становлення і розвитку туризму після війни в світі закономірно 

виникає питання про роль України на ринку туристичних пропозицій. Слід 

зазначити, що Україна має все необхідне для активізації внутрішнього і 

зарубіжного туризму: вдале географічне положення, сприятливий клімат і 

красивий рельєф, багатий історико–культурний і туристично–рекреаційний 

потенціал.  

На жаль, за привабливістю для туристів Україна сьогодні займає всього 

лише 88–е місце в світовому рейтингу, а після руйнації російськими військами  

більшості міст України, зокрема міста Харків та частково міста Київ, 

екскурсійна та туристична галузь країни може тимчасово припинити свою 

діяльність. 

Українські вчені Г. Заварика і Є. Зеленко підкреслюють особливу 

значимість вирішення проблем на територіях, безпосередньо прилеглих до зони 
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військових дій. Однак ці території зберегли свій потужний потенціал для 

розвитку промислового, сільського, лікувально–оздоровчого, релігійного та 

інших видів туризму (а скоро, можливо, і військового туризму за прикладом 

Ізраїлю) [6, с. 42]. 

Висновки. Отже, однією з пріоритетних цілей становлення екскурсійної 

діяльності суб’єктами туристичної діяльності в  Україні є створення 

конкурентного на внутрішньому і зовнішньому ринках туристичного продукту, 

розширення внутрішнього і нарощування розмірів виїзного туризму, 

становлення курортних і туристичних центрів з урахуванням соціально-

економічних інтересів населення, збереження і примноження природних 

багатств та історико-культурної спадщини. 
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Постановка проблеми. Дослідження різних аспектів формування 

антикризового PR є актуальним завданням підприємців, менеджерів, 

маркетологів, особливо на сучасному розвитку ринкової економіки. Важливо 

розкрити роль та значення формування public relations для того аби забезпечити 

ефективну діяльність підприємства, незважаючи на певні обставини, проблеми 

або кризу. 

Метою статті є дослідження кризової комунікації та формування стратегій 

успішного антикризового плану підприємства.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Існує достатньо 

публікацій та досліджень присвячених PR-діяльності та її формуванню. 

Більшість маркетологів та менеджерів розглядають адаптацію public relations у 

сучасному контексті. Серед них: К. Форс, С. Амаресан, Р. Вінн, Д. Ріккі. Також 

питанням дослідження public relations в сфері гостинності та туристичного 

бізнесу займаються відомі вітчизняні представники: О. Руденко, В. Несторович, 

Б. Здрилюк та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кризові ситуації трапляються 

повсякчас, а туристична індустрія, враховуючи її специфіку, особливо схильна 

до впливу кризових явищ. Ось чому план кризової комунікації необхідний 

кожній компанії до того, як це станеться.  
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Зв’язки з громадськістю – це важка професія. До того ж це поняття має 

багато визначень. В 2012 році, Американська спільнота зі зв’язків з 

громадськістю (PRSA) прийняла декілька тисяч заявок, перш ніж визначити 

одну: public relations – це стратегічний комунікаційний процес, який формує 

взаємовигідні відносини між організацією та їх громадськістю [1]. Вважається, 

що зв’язки з громадськістю – це міст для відносин, а професіонали зі зв’язків з 

громадськістю – будівники мостів. Вони відповідають за створення і реалізацію 

PR-стратегії, допомагають бізнесу розвивати позитивну репутацію за 

допомогою різних комунікаційних каналів. Вони, також, допомагають клієнтам 

захистити свою репутацію під час кризи, яка загрожує компанії. PR-спеціалісти 

можуть займатися відносинами зі споживачами або відносинами між частинами 

компанії, такими як менеджери і працівники та інше [2].  

Однією із важливих компонентів public relations є кризова комунікація. 

Антикризовий PR відноситься до розповсюдження інформації організацією для 

подолання кризи, які впливає на клієнтів і репутацію організації.  

Репутація компанії сприймається всіма, хто знає про туристичне 

підприємство, незалежно від того, управляє воно своєю репутацією чи ні. 

Таким чином, в інтересах компанії повинен бути певний вклад, адже 

задоволеність клієнтів зростає, коли очікування прозорі. 

Хоч час застосування кризового спілкування має реактивний характер, 

корисно створити план антикризового PR, до того як він знадобиться.  

План кризової комунікації – це набір рекомендацій, які використовують 

для підготовки бізнесу до надзвичайної ситуації або неочікуваної події. 

Зазвичай, ця стратегія включає в себе кроки, які потрібно застосовувати, коли 

криза вперше виникає, як спілкуватися з аудиторією і як запобігти повторенню 

проблеми. Плани комунікації в кризових ситуаціях зосередженні на реакції 

компанії і на тому, як вона буде повідомляти про певні негаразди своїм 

зацікавленим сторонам. Важливо те, що план кризової комунікації допомагає 

гарантувати швидкий випуск інформації, а також послідовність повідомлень на 

всіх платформах компанії під час кризи.  
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Існує декілька кризових сценаріїв, а також, приклади ключових 

повідомлень в плані кризової комунікації. Деякі з найбільш розповсюджених 

типів кризи включає в себе: 

1. Фінансова криза – втрати фінансово характеру, такі як банкротство або 

закриття компанії. Необхідно провести реструктуризацію бюджету і встановити 

як вона збереже робочі місця та покаже акціонерну вартість. Наприклад, 

туристичне підприємство повинне провести реструктуризацію бюджету через 

значну втрату попиту на покупку туристичних послуг, що сильно впливає на 

робітників з точки зору заробітної плати або гарантії зайнятості. Компанія буде 

шукати способи скорочення витрат  і заробітної плати робітників. В такому 

випадку, необхідно завчасно повідомити працівників про зміну компенсації, 

надати їм прозорість і розуміння аби запобігти ще більшого занепокоєння.  

2. Кадрова криза – зміна в складі персоналу, яка може вплинути на 

діяльність чи репутацію (звільнення працівника або спірна поведінка). 

Потрібно принести вибачення за дію людини, якщо цього потребує ситуація, і 

пояснити працівнику про цінності компанії та викласти наслідки.  

3. Організаційна криза – неправомірна поведінка або правопорушення в 

результаті організаційної діяльності.  Як результат, компанія повинна спершу 

вирішити дану проблему, а потім вибачитися.  

4. Технологічна криза – технологічний збій, який призводить до перебоїв в 

роботі, що призводить до зниження функціональності або її втрати. 

Поінформуйте про проблему, принесіть вибачення і повідомте, що рішення 

знаходиться на стадії вирішення. 

5. Природна криза. Виникає тоді, коли погана погода впливає на 

нормальну роботу бізнесу і може мати постійний або короткочасний характер. 

Перед будь-якою комунікацією, необхідно оцінити ситуацію і вирішити всі 

ключові питання, потім вибачитися перед туристами за незручності та 

підкреслити їх безпеку перед даною проблемою [3].  

В практиці public relations від загрози кризової ситуації виділяють декілька 

стратегій кризової комунікації:  
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1. Реакція соціальних мереж. Соціальні мережі – це прекрасний 

маркетинговий інструмент, який дозволяє компанії охопити аудиторію усього 

світу. Але такий чинник працює на дві сторони: так як клієнти можуть ділитися 

історіями, публікувати відео та фото, що можуть висвітлювати туристичну 

компанію не у вигідному світлі та створювати негативне бачення туристичного 

бренду.  З кризою можуть боротися як особисто, так і он-лайн. Взагалі, світова 

практика показала, що онлайн-стратегія є більш ефективною у даний час. Тому 

компанії потрібно мати план для соціальних мереж, який зможе впоратися з 

цифровим шумом навкруги бізнесу. Це може бути включення додаткових 

представників, що моніторять соціальні канали підприємства або оновлення 

підписників. Неважливо як можна їх використовувати, головне, що соціальні 

мережі не потрібно ігнорувати, коли компанія переживає складний період.  

Як приклад, туристичний клуб «Бідняжка», на даний момент, зіткнувся з 

наслідками російсько-української війни як і більшість підприємств. Щоб не 

втрачати зв'язок з клієнтами, працівники компанії ведуть активну інформаційну 

стратегію в Instagram, Facebook, Viber, Telegram: публікують пости про 

загальну інформацію кризового стану в країні, пропонують волонтерську 

допомогу тих, хто цього потребує та інше.  

2. Відповідь довіреної особи або прес-секретаря. Коли в компанії виникає 

певна помилкова ситуація або неправильне трактування, краще, що може 

зробити підприємство – вибачитися. Найефективніший спосіб зробити це – 

призначити представника, який буде говорити від імені компанії. Адже 

набагато краще спілкувати з одним представником, який має стратегію кризової 

комунікації і володіє нею. Це може бути директор, юрист чи хтось, хто 

найдоречніше підходить для представлення компанії. Важливо обирати 

хорошого комунікатора, оскільки його дії впливають на те, як зацікавленні 

сторони сприймуть ситуацію. Важливу роль грає те, коли представник може 

корегувати ситуацію і робити компанію людяною в очах громадськості.  

3. Запобіжний контроль. Незалежно від того, як справи у компанії, вона 

завжди має бути готова до кризи. Запобіжний контроль кризи – це те, що 

робить підприємство, щоб зменшити або запобігти наслідкам кризи до того, як 
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вона станеться. Для цього необхідно впровадити програмне забезпечення 

безпеки у систему управління діяльністю підприємства, яке буде створювати 

резервні копії даних компанії [5].  

4. Ескалація інциденту – це подія, коли працівник не може вирішити 

проблему самостійно і тому передає це завдання досвідченішому співробітнику 

або профільному фахівцю. Матриця ескалації – документ або система, які 

вирішують, коли повинна виникнути ескалація і хто повинен врегульовувати 

інциденти на кожному рівні [4]. 

5. Сбір та аналіз відгуків клієнтів. Інколи криза буває загальновідомою, а 

іноді її не обговорюють на перших шпальтах новин та соціальних мереж. Таким 

чином, криза непомітно впливає на споживачів і створює протиріччя, але 

компанія може не усвідомлювати цього, тому що не збирає достатньо відгуків 

від своїх клієнтів. Збір відгуків – це якісний спосіб запобігти кризі. Це тому, що 

він дає уявлення про те, як аудиторія відноситься до підприємства. Така 

система допомагає виявити основні проблеми до того, як вони перетворяться на 

кризу. І це допомагає клієнтам ділитися негативною критикою, яку потім 

компанія може використати для покращення досвіду інших клієнтів.  

Будь-яке підприємство має розуміти важливість створення плану кризової 

комунікації (Рис.). Для цього необхідно володіти інформацією та розуміти 

ситуацію, яка відбувається у зовнішньому та внутрішньому середовищі.  

Спершу, компанія повинна визначити ціль плану. Цей план створює 

структуру для спілкування з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими 

сторонами у разі кризи, яка впливає на репутацію чи нормальні ділові функції 

організації.  Це гарантує, що кожен аспект плану відповідає спільній цілі. При 

написані плану важливо знати, для кого він призначений. Потрібно скласти 

список всіх зацікавлених сторін, які, на думку підприємства, хочуть отримувати 

інформацію про кризу. 
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Рисунок 1 – План написання кризисної комунікації 

 

В туристичному підприємстві це будуть представники транспортного 

відділу, маркетологи, власники готелів, партнери, подорожуючі, тощо. Також, в 

план необхідно додати всю необхідну контактну інформацію для кожної групи. 

Важливо, створити ієрархію для обміну інформацією про кризу. Людина або 

команда, якій повідомляють про кризу, не завжди займаються кризовими 

повідомленнями. Таким чином, частина плану повинна зазначати формування 

ієрархії, що буде визначати, як інформація має розповсюджуватися в компанії. 

Тоді, незалежно від того, хто помітить наступ кризи, він буде знати до кого 

звернутися в першу чергу. Звичайно, порядок передачі даних напряму залежить 

від структури підприємства, але обмін повинен включати відомі подробиці про 

кризу, джерело інциденту та будь-яку існуючу негативну інформацію. В плані 

повинно бути вказано, які працівники в команді відповідають за створення 
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інформаційних бюлетенів про кризу. Інформаційні бюлетені – це певний 

документ, що містить списки відомих фактів про кризову ситуацію. Вони 

запобігають поширенню чуток чи неправильних інтерпретацій у ЗМІ.  

Крім того, необхідно встановити крайній строк, коли ці інформаційні 

бюлетені будуть підготовлені, і це залежить від кризи.  

Коли криза стається, і навіть якщо компанія буде підготовлена до неї, 

працівники будуть відчувати себе подавлено. Адже вони вимушені відповідати 

на різні телефоні дзвінки, корегувати соціальні сторінки, сайти та ЗМІ. Саме 

тому, необхідно зарання сформувати приклади кризових сценаріїв. Деякі типи 

кризи, які можуть впливати на компанію – це стихійні лиха, несправності в 

функціях діяльності підприємства, травми клієнтів або працівників і т. д.  

Клієнтам притаманно в кризових ситуаціях задавати безліч запитань, що не 

дивно, адже кожна людина хоче володіти інформацією про певну проблему. 

Плани кризових комунікацій можуть допомогти компанії вирішити і відповісти 

на питання, які можуть виникати під час кризових сценаріїв.  

Незалежно від того як добре продуманий кризовий план, завжди будуть 

плюси та мінуси. Зрозуміло, що підприємство буде притримуватися плану, який 

максимізує вигоди за мінімальні витрати. Тим не менш, витрати, як і раніше, 

потрібно враховувати.  

В кожному плані необхідно перераховувати потенційні ризики. Таким 

чином, якщо план не спрацює, компанію не застануть зненацька: підприємство 

підготовить собі та створить кроки відновлення після таких додаткових витрат. 

Реактивна комунікація необхідна під час кризи. Щоб забезпечити 

максимальну прозорість, команда повинна підготовити інформацію для ЗМІ, 

сайтів та соціальних мереж. Працівники повинні бути зосереджені на 

соціальному моніторингу під час кризи. Будь-які негативні ознаки в соціальних 

мережах варто усувати негайно і послідовно. У плані мають бути розділи, 

присвячені виключно подоланню кризи у соціальних мережах [5].  

В будь-якій ситуації, будь-то криза чи помилка в організаційній діяльності 

підприємства, важливо обирати правильний підхід public relations. Існують такі 

критерії успішного підходу комунікації: 
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1. Швидкий зв'язок. Рідко бувають випадки, коли компанії невигідно бути 

чесною та прозорою, коли справи йдуть добре чи не дуже. Налагодження 

комунікаційного зв’язку з клієнтами на ранній стадії часто може задовольнити 

їх потреби. Звітність, справжність, співпереживання – це ті характеристики, що 

необхідні для успішного антикризового PR. 

2. Прозорість інформації. Максимальна відкритість в туристичному бізнесі 

– це запорука успіху. Адже туристичні підприємства надають послуги, які не 

можна перевірити одразу, тому подорожуючий повинен мати довіру до 

компанії незважаючи на те, яку поїздку він обирає і скільки вона буде 

коштувати. 

3. Відповідальність – очікування моменту коли криза пройде безслідно та 

самостійно не принесе успіху ні для компанії, ні для споживачів.  

Висновки. Коли виникає криза, спілкування є першим і важливим кроком. 

Підприємство повинно створювати плани реагування, в які пріоритетно 

надається чіткому, зрозумілому і прозорому спілкуванню, яке є щирим, але при 

цьому, поважає конфіденційність персоналу та клієнтів. Необхідно 

прогнозувати майбутні ситуації кризового характеру і сформувати, як команда 

підприємства буде реагувати і спілкуватися з аудиторією. Таким чином, бізнес 

буде краще підготовлений до надзвичайних ситуацій, а криза не вплине 

негативно на репутацію компанії, якість обслуговування клієнтів та прибутки.  
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті проаналізовано сучасні тенденції впровадження інноваційних форм 

обслуговування в закладах ресторанного господарства. Увагу приділено 

інноваціям у ресторанному господарстві, новим технологіям та моделям 

обслуговування споживачів. Наголошено, що для досягнення ефективного 

обслуговування в ресторані працівники повинні мати професійні знання про 

особливі умови надання послуг, постійно підвищувати рівень професіоналізму 

та активно реагувати на поточні зміни у світі ресторанного господарства.  

Ключові слова: ресторанний бізнес, заклади ресторанного господарства, 

інноваційні технології, тренди, обслуговування. 

Постановка проблеми. Сучасна практика здійснення будь-якої 

господарської діяльності показує, що для зміцнення своїх конкурентних 

позицій на ринку та формування ефективного плану розвитку підприємствам 

часто доводиться вдаватися до певних інноваційних змін. Це, а також 

необхідність забезпечення переходу економіки України до впровадження 

моделі науково-технічного та інноваційного розвитку зумовлює можливість 

вивчення питання створення умов для ефективного інноваційного 

впровадження в українських підприємствах, у тому числі тих, діяльність яких є 
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безпосередньою. або опосередковано пов'язані з ресторанним господарством. 

Основними елементами ефективності ресторану є концепція закладу, цінова 

категорія, кухня, якість обслуговування, асортимент послуг, атмосфера. 

Запорукою успіху ефективного розвитку ресторану є тісна взаємодія між цими 

складовими. Підвищення культури обслуговування клієнтів є перспективним 

завданням для власників ресторанів, які потребують особливої уваги та 

швидкого вирішення проблеми. Тому кожен ресторатор, щоб залучити якомога 

більше відвідувачів, намагається підвищити якість обслуговування. Для цього 

особливий акцент робиться на інноваціях, які привертають увагу клієнтів 

завдяки незвичайним пропозиціям і в цілому покращують імідж ресторану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти 

проблем сутності інновацій та інноваційної діяльності відображені в численних 

публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Серед зарубіжних 

науковців цю проблему розробляли Й. Шумпетер, П. Друкер, Б. Санто, Б. Твісс, 

М. Хучек та інші. Перспективи інноваційного розвитку закладів ресторанного 

господарства України знайшли своє відображення у працях таких науковців: С. 

Ілляшенко, В. Дорошенко, Ю. Даниленко, О. Завгородньої, Г. Андрощук, Л. 

Лесакової, Н. П’ятницької, В. Гриньової, О. Завадинської, Г. П’ятницької, О. 

Борисюк, В. Іжевського та ін. У дослідженнях цих та багатьох інших науковців 

зроблені спроби вирішити та описувати чимало проблем практичного та 

теоретичного характеру, перспективність тих чи інших нововведень у галузі 

ресторанного господарства. В роботах цих вчених розглядаються як основи 

організації роботи закладів ресторанного господарства, так і нові моделі 

обслуговування споживачів. Однак у зв’язку зі швидкими темпами розвитку 

інноваційних винаходів та технологій у сучасному світі аспекти проблеми 

потребують подальшого системного розгляду. 

Метою дослідження є вивчення сучасних тенденцій впровадження 

інноваційних форм обслуговування в закладах ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Ресторанна індустрія є однією з найбільш 

перспективних та найбільш динамічних галузей економіки і відіграє важливу 
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роль в індустрії гостинності. З кожним роком споживчий попит на послуги 

закладів ресторанного господарства зростає, тому у провідних країнах світу  

розвиту та вдосконаленню діяльності закладів ресторанного господарства 

приділяється велика увага. 

Сучасні люди активні, динамічні, тому ресторанам необхідно 

впроваджувати додаткові послуги та інновації, які спонукатимуть їх до різних 

видів соціально-культурної діяльності. Впровадження інноваційного сервісу є 

одним із головних факторів зростання ресторанного обслуговування та 

підвищення ефективності роботи закладу. Завдяки якісному та продуманому 

механізму реалізації нові ідеї можуть значно збільшити кількість клієнтів, 

підвищити ціну одного замовлення та загальну прибутковість ресторану. Певні 

зміни, звісно, необхідно вносити досить послідовно, але це необхідно для того, 

щоб обрану тему дослідження можна було вважати актуальною. 

Як відомо, сучасний ринок ресторанних послуг характеризується коротким 

життєвим циклом – від одного до трьох років, а за ступенем ризику 

ресторанний бізнес стабільно знаходиться на третьому-четвертому місці. Тому 

для консолідації та розвитку ринку ресторанних послуг ресторанному бізнесу 

необхідно постійно розвиватися. Впровадження інновацій сприяє позитивному 

розвитку компанії. Для виживання та розвитку в конкурентному ринковому 

середовищі учасники ринку повинні мати можливість створювати власні 

конкурентні переваги, які значною мірою досягаються за рахунок інновацій [4]. 

Можна зазначити, що інновація як явище має підвищувати задоволеність 

клієнтів, підвищувати конкурентоспроможність установи і, як наслідок, 

прибутковість установи. Це пов’язано з тим, що інновація є результатом науки, 

яка вбудована в реальні речі та процеси і дозволяє людству перейти на новий, 

вищий рівень розвитку та існування [3]. 

У сучасному тлумаченні термін «інновація» – це кінцевий результат 

діяльності, спрямованої на створення та використання інновацій, що входять до 

складу вдосконалених або нових товарів (продуктів чи послуг), технологій 

виробництва, методів управління на всіх етапах виробництва та збуту товарів. 

який сприяє розвитку та підвищує економічну ефективність виробництва та 

споживання або має соціальний чи інший ефект [6]. 
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Найбільш перспективною галуззю для розвитку інновацій є ресторанне 

господарство. Цьому сприяє висока динаміка зростання та якісні зміни в 

розвитку ринку ресторанних послуг. 

Інновації в ресторанному господарстві можна, з одного боку, 

охарактеризувати як продуктивні (виробництво харчових продуктів), а з іншого 

– невиробничі (надання послуг громадського харчування та не пов’язаних з 

ними послуг). Усі види інновацій у ресторанному господарстві пропонують 

певні переваги як виробникам продукції та послуг з боку ресторанного 

господарства, так і споживачам [3]. 

Сьогодні в Україні існують певні перешкоди для ефективного 

впровадження інновацій у ресторанний бізнес. Компанії можуть мати низький 

інноваційний потенціал, слабкі фінансові можливості, недостатню ресурсну 

базу та низький попит на інноваційні продукти та послуги. Відсутність і 

відсутність кваліфікованого персоналу чи опір інноваційним змінам з боку 

персоналу. 

Виділяють п’ять основних напрямів розвитку інноваційних процесів у 

ресторанному господарстві [6]: 

1. розширення сировинної бази: біологічно-активні добавки, вторинні 

продукти переробки море- та соєвих продуктів, екзотичні продукти, інше; 

2. використання прогресивних галузевих технологій; 

3. застосування автоматизованих систем контролю та управління, 

високоефективної контрольно-вимірювальної апаратури; 

4. нові технології та напрями у кулінарії, пов’язані з появою модних течій 

у ресторанному бізнесі, кухні: креативна, еклектична, вегетаріанська та інше; 

5. розробка асортименту конкурентоспроможних видів продукції із 

заданими споживчими властивостями, високими параметрами якості та послуг. 

Необхідність впровадження та розвитку цих напрямків є актуальною, в 

першу чергу, через сучасні модні тенденції в таких сферах, як ресторанна 

індустрія, для створення ефективних конкурентних інструментів для компанії. 

По-друге, через потреби сучасного споживача цих видів послуг. Ці інновації 
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для ресторанів дають переваги не лише виробникам, а й споживачам. Для 

споживачів вони задовольняють потреби в їжі та відпочинку та збільшують 

прибутки виробників. 

При постійній зміні зовнішнього і внутрішнього середовища однією з 

цілей будь-якої організації є здатність приймати виклики зовнішнього 

середовища, здатність швидко перебудовуватися, адаптуватися до нових вимог. 

І в даний момент одну з головних ролей відіграє своєчасне впровадження нових 

інноваційних ідей. Знання та використання цього аспекту сучасних 

рестораторів дає їм потужний інструмент підвищення ефективності свого 

бізнесу, а отже – конкурентну перевагу. Реалії сьогодення вимагають від 

українських ресторанних компаній бути значно інноваційними в умовах 

загострення конкуренції. Цьому сприятиме використання передових форм і 

методів обслуговування, модернізація екстер’єру та інтер’єру закладів, 

використання високотехнологічного обладнання, підбір професійних кадрів, 

використання Інтернет-технологій тощо.  

Все це приваблює споживачів, створює імідж серед туристів і загострює 

конкуренцію в галузі, що в свою чергу змушує підприємців постійно шукати 

нові інноваційні переваги. 

Метою ресторанного господарства є повне задоволення постійно 

зростаючих матеріальних та духовних потреб населення. Розглядаючи саме 

названі потреби населення, багато закладів ресторанного господарства 

намагаються створювати оригінальні та унікальні умови харчування, а також 

пропонувати широку номенклатуру послуг споживачам продукції. Зокрема такі 

як: послуги сомельє, гастрономічні шоу, урочиста презентація страв, бар-шоу, 

рибалка та кулінарне приготування у присутності гостя, караоке, знижки 

постійним клієнтам, виїзний кейтеринг з організацією дозвілля та широким 

спектром різноманітних послуг [5]. 

Ресторанний бізнес є однією з форм розподілу матеріальних благ між 

членами суспільства і сприяє раціональному використанню продовольчих 

ресурсів країни. Оскільки ресторанна індустрія надає платні послуги, вона тісно 
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пов’язана з розвитком усієї економіки та є способом вирішення важливих 

соціальних проблем. Як тема господарської діяльності підприємства 

ресторанного господарства сприяють збереженню здоров’я людей, підвищенню 

продуктивності праці, підвищенню якості освіти, економному використанню 

харчових ресурсів, скороченню часу на приготування їжі вдома. 

Сучасні ресторани використовують багато додаткових та інноваційних 

послуг, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку продуктів 

харчування. Використовують живу музику, дитячі кімнати, приготування їжі в 

присутності замовника та багато іншого. На етапі споживання можуть бути 

використані й інші нововведення: від технології отримання замовлення від 

гостя до організації обіду (або святкового вечора: класичного чи 

інноваційного). Крім онлайн-бронювання столика на певний час і визначення 

місця в залі ресторану, є можливість замовити страви, які побажає гість. Для 

цього, наприклад, ви використовуєте електронне меню, яке ресторан 

відображає в Інтернеті на своєму сайті. У цьому випадку клієнт має можливість 

не тільки замовити страви, які він хоче скуштувати, а й визначити калорійність, 

харчову цінність, ціну тощо. Необхідно постійно підтримувати високий рівень 

обслуговування та створювати нові привабливі умови для споживачів, щоб 

компанія стала ще більш популярною. 

Процес обслуговування – це сукупність операцій, які виконує виконавець 

при безпосередньому контакті зі споживачем послуг з продажу кулінарної 

продукції та відпочинку. Якість послуг має відповідати встановленим або 

очікуваним потребам споживачів. Послуги закладів повинні відповідати 

вимогам безпеки та екологічності, цільовому призначенню та виконуватися в 

умовах, що відповідають вимогам чинних правил. У процесі обслуговування 

клієнтів набір послуг повинен відповідати типу бізнесу та його класу. При їх 

доставці необхідно враховувати вимогу до ергономіки, тобто. відповідність 

умов обслуговування гігієнічним, антропометричним та фізіологічним 

потребам споживачів. Дотримання цих вимог забезпечує комфорт для 

обслуговування [1]. 
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Актуальним напрямом в ринкових умовах є вивчення шляхів 

вдосконалення організації роботи та обслуговування у закладах ресторанного 

господарства. Основними напрямками розвитку сучасних технологій 

обслуговування в ресторанах, барах і кафе є: 

1. створення концептуальних підприємств ресторанного господарства; 

2. розширення мережі віртуальних ресторанів, які забезпечують прийом 

замовлення по мережі Інтернет і доставку його споживачеві; 

3. приготування страв у присутності відвідувачів; 

4. організація обслуговування по системі кейтеринг; 

5. впровадження мерчандайзингу (збуту продукції і послуг). 

Однією із перспективних інновацій в ресторанному бізнесі є розробка і 

впровадження нових концепцій підприємств галузі [2]. У теперішній час можна 

прослідкувати існування різноманітних концептуальних закладів ресторанної 

галузі на локальному ринку, що створюють конкурентне середовище, яке 

сприяє підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості споживачів і, як 

результат, збільшенню прибутку. Ідея концептуального ресторану включає 

вибір підприємцем певної теми, відповідно до якої розробляється меню, 

оформляється інтер’єр, вибираються постачальники обладнання, посуду, 

приладів, продуктів, напоїв. В якості теми можуть бути використані 

кінематографічний, історичний, літературний чи інший сюжет, легенда. 

Останнім часом в Україні з’явилися так звані вільні або креативні 

простори, які часто називають себе «коворкінгами», «некафе» або «smart cafe». 

Вони можуть розташовуватися в центрі міста або в офісних центрах. Основна 

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

системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу та напої, а за час) і 

являють собою нерухомість нового формату, яка спеціально пристосована для 

фрілансерів, стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів. Коворкінг – це 

модель роботи, коли працівники залишаються вільними і незалежними і 

використовують вільний простір для своєї діяльності. Це місця для тих, хто 

комфортно відчуває себе в демократичній атмосфері і знаходиться у пошуках 
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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-

бутики, шоу-руми, лекторії і майданчики для тусовки і т.п. [5]. 

 Серед нових прогресивних форм обслуговування виділяється «Free-flow». 

У «Free-flow»  (в перекладі – «вільний потік» або «вільний рух») для українців 

багато незвичайного. Це заклад нового типу як за формою обслуговування, так і 

за технологією приготування їжі. «Free-flow» - своєрідний гібрид ресторану, 

фаст-фуду і «шведського столу». Від першого «Free-flow». запозичив 

комфортність та акцент на інтер’єр, від другого – швидке обслуговування. Як і 

у форматі «шведський стіл», у «Free-flow» клієнту також пропонується свобода 

вибору і безпосередній доступ до товару [1]. Ознаки концепції: приготування 

всіх страв на очах у відвідувачів, відсутність офіціантів, наявність відкритої 

кухні, великий і різноманітний асортимент, невисокі ціни. Суть концепції 

«Free-flow» полягає в максимальній демократичності стосунків із гостями. Вона 

дає можливість відвідувачам самостійно обрати місце, комфортно 

розміститися, почуватися невимушено. 

У ніші вуличного шопінгу збільшується кількість мереж фаст-фудів. 

Поняття «Street-food» надзвичайно популярне серед міських жителів. Індустрія 

швидкого харчування давно використовує схему франчайзингу, яка вже довела 

свою ефективність. 

З відкриттям торгових центрів, де відвідувачі проводять вільний час, 

актуальним стає концепція фудкортів (внутрішніх дворів), яка популярна 

практично у всіх категорій відвідувачів і має високу доступність. Шалений 

темп життя та відсутність бюджетної альтернативи не залишають людей без 

вибору. Вони їдять на фудкортах, бо більше ніде. У нашій країні ця ситуація ще 

не почала змінюватися, але в Америці та Європі люди розуміють, що 

первинний продукт і його якість не економлять час. Італійська франшиза Eataly 

відкрила для західних споживачів новий формат – фуд-холли. Суть цієї ідеї 

полягає в тому, що відвідувачеві пропонують страви місцевих ресторанів, але за 
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доступною ціною. Оформлення їдальні дуже нагадує фуд-корт, хіба що 

обладнання та меблі краще. Фуд-холи є логічним продовженням популярного 

сьогодні тренду здорового харчування. 

Вирішальним фактором покращення роботи ресторанних компаній є якісне 

та персональне обслуговування клієнтів. Підвищення якості обслуговування 

сприяє висока кваліфікація та рівень професійної підготовки працівників, що 

досягається завдяки чіткій системі підготовки та перепідготовки кадрів, 

організації навчання персоналу, професійних змагань та обліку індивідуальних 

можливостей працівників. 

Висновки. Ресторанний бізнес є одним із найбільш розповсюджених видів 

малого бізнесу, тому заклади ведуть між собою постійну боротьбу за 

сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних споживачів 

їхньої продукції та послуг. Всі заклади ресторанного господарства повинні 

мати високий рівень конкурентоспроможності, якого можна досягти завдяки 

інноваційним змінам в обслуговуванні споживачів. 

Ресторанний бізнес наразі пропонує споживачам широку номенклатуру 

послуг ресторанного господарства, які мають свої особливості. Для досягнення 

ефективності обслуговування у ресторані працівникам необхідно володіти 

професійними знаннями щодо специфіки надання послуг, удосконалювати 

рівень професійності та активно реагувати на сучасні зміни у світі ресторанного 

бізнесу. Крім того, об’єктивною необхідністю є впровадження інноваційних 

форм обслуговування задля підвищення ефективності надання послуг. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Кожне ресторанне господарство, як і будь яке інше підприємство, головною 

ціллю своєї діяльності, окрім задоволення потреб своїх споживачів, має 

отримання прибутку. Задля досягнення цих цілей та приросту суми чистого 

прибутку кожне підприємство шукає шлях до підвищення ефективності та 

збільшення продуктивності та рентабельності своєї діяльності. Основними 

шляхами для цього є доцільне управління власними матеріальними та 

трудовими ресурсами та підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку 

сфери послуг. 

Ключові слова: ефективність діяльності, ресторанний бізнес, сфера 

обслуговування, управління підприємством, задоволення потреб споживачів. 

Постановка проблеми. Сфера обслуговування тісно переплітається з 

повсякденним життям кожної людини. Ресторанний бізнес посідає в ній 2 місце 

після торгівельних господарств. Але не дивлячись на доволі велике 

різноманіття закладів ресторанного господарства, далеко не всі з них 

отримують прибуток та затримуються на ринку. Головною причиною такого є 

величезна конкуренція в цьому сегменті ринку сфери обслуговування. Саме 

конкуренція є важливим поштовхом для ресторанного підприємства для 

пошуку шляхів підвищення ефективності господарської діяльності 

ресторанного бізнесу. 
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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 закладів ресторанного господарства в 

сучасних ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність ресторанного 

господарства виражається у ефективному управлінні матеріальними та 

трудовими ресурсами, тобто у продуктивності та рентабельності ресторанної 

діяльності. Завдяки визначення ефективності ресторанної діяльності, ми також 

можемо побачити та проаналізувати наскільки доцільно використовуються 

матеріальні ресурси(в особливості сировина, що використовується для 

приготування страв), наскільки якісно надаються послуги обслуговуючим 

персоналом та який рівень задоволення потреб споживачів. Отже, ефективність 

діяльності підприємств ресторанного бізнесу формується такими факторами: 

Ефективне використання матеріальних та виробничих ресурсів, сировини. 

Ріст продуктивності праці персоналу. 

Збільшення задоволеності споживачів (за допомогою додаткових послуг). 

Досягнення MAX результатів при MIN затратах. 

Забезпечення усіх цих факторів, у більшості випадків, забезпечить 

неодмінне підвищення ефективності господарської діяльності підприємств 

ресторанного бізнесу. Підвищення ефективності в свою чергу дозволить 

підприємству стати біль конкурентоспроможним, що у висновку позитивно 

вплине на суму чистого прибутку ресторанного підприємства[1]. 

Для ефективного використання сировини та матеріальних ресурсів 

підприємства просто необхідне правильне та доцільне розрахування витрат на 

ці ресурси, включаючи додаткові витрати пов’язані з сезонність сировини. 

Бухгалтер підприємства відповідальний за облік цих витрат і на основі його 

звітів можна прослідкувати та проаналізувати доцільність всіх витрат і 

розглянути шляхи для їх зменшення. 
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Для росту продуктивності праці персоналу необхідно забезпечити гідні 

умови праці, створити графіки роботи працівників для збереження їхньої 

продуктивності та забезпечити прозорі умови оплати праці. Також немало 

важливими є заохочувальні винагороди у грошовому чи іншому вигляді(премії, 

звання кращого працівника). Завдяки цим винагородам працівники будуть самі 

зацікавлені у підвищенні власної продуктивності. У підсумку все це суттєво 

вплине на «плинність» кадрів: гідні умови і оплата праці спонукатиме 

працівників залишатись і працювати, що зменшить витрати пов’язані з 

пошуком та навчанням нових працівників [4]. 

Задоволення потреб споживачів не обмежується продажом страв та напоїв. 

Заклади ресторанного господарства часто використовують масу додаткових 

послуг для своїх гостей. Жива музика, дитячі майданчики/кімнати, шоу-

програми, у тому числі, пов’язані з приготуванням страв перед гостями, 

бонусні карти постійних клієнтів і т.п. – наявність додаткових послуг 

неодмінно виділяють заклад серед інших конкурентних закладів ресторанного 

господарства. У підсумку, це привертає більше нових споживачів та спонукає 

появу постійних гостей, що також слугує найкращою рекламою закладу[2]. 

Також важливим є досягнення максимальних результатів при мінімальних 

затратах. При правильному управлінні підприємства ресторанного 

господарства можуть стати «економічно ідеально-прибутковими», з високим 

рівнем обслуговування та якості продукції при низьких затратах. Цей фактор 

дозволяє підприємству отримувати прибуток у кілька разів перевищуючий 

витрати. Але проблема цього фактору є в тому, що він занадто відчутний до 

змін у зовнішній економіці, ринку сфери обслуговування та ринку сировинно-

матеріального забезпечення. 

На наш час однією з головних проблем зросту ефективності ресторанного 

бізнесу є військові дії в країні та кризові явища в економічно-соціальному 

просторі. Військові дії вплинули на те, що працівники сфери обслуговування 

стали втрачати роботу або звільнялись самі, а попит на заклади ресторанного 

господарства стрімко знижувався. Завдяки розробці заходів зі збереження 
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розвитку та корегуванні податків держава підтримує заклади сфери 

обслуговування, що дозволяє відновити робочий процес та хоча б зберегти 

економіку підприємства та країни[3]. 

Другою проблемою стає зниження фінансових можливостей населення для 

відвідування закладів ресторанного господарства. Ця проблема є однією з 

найбільших з гальмуючих розвитку даної сфери. Шляхом вирішення 

корегування цінової політики, адаптація під можливості клієнтів, надання 

додаткових послуг у вигляді акцій або благодійних заходів, та підвищення 

лояльності в їх обслуговуванні. 

Наступною проблемою постає низька якість доступної сировини або її 

недоступність зовсім. Це стає серйозною причиною для збитків та втрати 

клієнтської бази. Вирішенням цієї проблеми пошук альтернатив, зміна та 

налагодження зав’язків з постачальниками якісної сировини, дотримання 

рекомендацій та вимог приготування страв та заміна позиції на більш доступні 

по сировині[2]. 

За нинішньою ситуацією в країні головними проблемами ресторанного 

бізнесу постають саме ці проблеми, які наведенні вище. Зараз триває поступова 

адаптація підприємств та повне або часткове відновлення роботи закладів 

харчування. Це дає надію на відновлення роботи в сфері обслуговування та 

стабільність економічних показників країни. 

Також є не менш важливі проблеми розвитку ресторанного бізнесу, які у 

теперішній ситуації втратили свою значність, але з’являться знову за 

стабілізації економіки та ситуації в країні. 

Узгодженість закладів ресторанного бізнесу із закладами рекреаційного 

бізнесу перебуває на доволі низькому рівні. Така співпраця може значно 

підвищити відвідуваність та прибутковість закладів ресторанного бізнесу 

шляхом залучення туристів, клієнтів санаторно-курортних закладів і готелів.                

А також створити умови для збільшення зацікавленості туристів щодо даного 

закладу громадського харчування, вплине на створення особливої стилістики 

закладу, появи ексклюзивних страв та позиції у меню та додаткових послуг.             

В свою чергу, це чудова реклама закладу як в межах міста, так і за межами 

країни[3]. 



115 

Проблему диверсифікації каналів збуту продукції вирішує кейтеринг-

сервіс. Кейтерингові послуги займають далеко не останні місця на ринку 

України. Організація виїзних банкетів, фуршетів, кава-брейків полегшують 

роботу персоналу та організаторів та водночас рекламують підприємство.  

Кейтеринг може розглядатись як самостійний вид бізнесу сфери 

обслуговування. Кейтеринг має 5 різновидів: 

кейтеринг у приміщенні; кейтеринг поза приміщенням; індивідуальний 

кейтеринг; роз’їзний кейтеринг; роздрібний кейтеринг. 

Перевагами кейтерингу є його зручність, мобільність та економія часу. 

Також кейтеринг підходить для будь яких заходів та свят: корпоратив, 

випускний, банкет і т.д. Якщо заклад ресторанного бізнесу надає послуги для 

кейтерингових компаній, до це дозволяє йому отримати прибуток та понести 

витрати лиш на приготування страв та (можливо) доставку, зекономивши на 

обслуговуючому персоналі та наданні власного приміщення закладу. 

Висновки. Отже, для підвищення ефективності господарської діяльності 

підприємств ресторанного бізнесу необхідно забезпечити доцільне 

використання сировини та матеріальних ресурсів, забезпечити умови праці 

обслуговуючому персоналу та іншим виробничим працівникам, розробити та 

запровадити додаткові послуги для задоволення потреб споживачів та знайти 

шляхи максимізації прибутків за мінімізації витрат. Також, для підвищення 

ефективності ресторанного бізнесу необхідно розробляти шляхи вирішення 

проблем, які виникають у зв’язку зі змінами економічної та соціальної ситуації 

на ринку та в країні, та налагоджувати нові джерела доходів шляхом співпраці з 

іншими підприємствами сфери обслуговування. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В сучасних умовах господарювання розробка 

фірмового стилю підприємств ресторанного бізнесу є вагомою складовою 

формування їх іміджу та формування бренду. Саме вдало сформований 

фірмовий стиль підприємств індустрії гостинності сприяє пізнаваності їх на 

ринку послуг та підвищенню інтересу до закладу.  

Більшість закладів ресторанного господарства пропонують схожі основні 

ресторанні послуги високої якості, тому саме унікальний фірмовий стиль 

дозволяє виділити даний заклад та привабити значну кількість споживачів. Для 

дизайнерів все складнішим завданням постає розробка унікального стилю, тому 

питання його розробки потребує інноваційних рішень та постійного розвитку.  

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є вивчення 

особливостей розробки фірмового стилю на підприємствах ресторанного 

бізнесу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання фірмового 

стилю як складової іміджевої політики закладу ресторанного господарства 

представлено у працях Р. Гнатюк, А. Громнюк, Н. Каличев, В.  Надточий,                

Н. Новосельчук, О. Олійник, О. Щербак та ін. Достатня  розробленість поняття 

«фірмовий стиль» на підприємствах ресторанного господарства свідчить про 

значущість вказаного явища для зазначеного сегменту діяльності.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, успішність 

діяльності будь-якої фірми знаходиться у прямій залежності від вдало 

розробленого фірмового іміджу. Якщо фірмовий імідж успішно сформований, 

фірма стає свого роду індивідуумом, її впізнають, вона асоціюється із 

надійністю. Відповідно, цінність додаткових характеристик послуг зростає. 

Таким чином, зростають прибутки, збільшується частка ринку, фірма є 

конкурентоспроможною. 

І навпаки, немає вдало сформованого фірмового іміджу – фірма по суті є 

«безликою», споживачі мало знають про неї, з надійністю чи іншими 

позитивними рисами вона у них не асоціюється, і дуже скоро фірма може «вийти 

з гри», будучи витісненою конкурентами. 

Фірмовий імідж є заключною фазою формування фірмового стилю, 

результатом його вдалого розроблення [4, с. 33]. 

Уважне вивчення літературних джерел показало, що фірмовий стиль 

досліджується як складова іміджу або бренду підприємства. В «Економічний 

енциклопедичний словник» за редакцією С. Мочерного термін «фірмовий 

стиль» тлумачить як «…комплекс заходів (образотворчих, візуальних, 

пластичних, мовних та ін.), за допомогою яких забезпечується спорідненість 

вироблених фірмою товарів, їх індивідуальність, що використовуються як 

важливий спосіб рекламування цих товарів, а отже, їх просування на ринок»             

[3, с. 512]. Більш розширеним виявилося тлумачення терміна «фірмовий стиль», 

що подано в «Універсальному бізнес-словнику», а саме: «Фірмовий стиль –               

1) сукупність образотворчих, візуальних, інформаційних засобів, за допомогою 

яких фірма підкреслює свою індивідуальність; 2) дизайнерські засоби 

інформаційного характеру, що виражають єдність внутрішнього та зовнішнього 

оформлення товарів і послуг, що пропонуються фірмою [1]. 

Фірмовий стиль – це сукупність прийомів (графічних, колірних, 

пластичних, акустичних, відео та ін.), які забезпечують певну єдність усіх 

виробів і послуг підприємства; покращують сприйняття та запам'ятовування 

споживачами, клієнтами, покупцями, партнерами, незалежними спостерігачами 

не тільки товарів і послуг, але і всієї діяльності підприємства, а також 

дозволяють протиставляти свої товари, послуги і діяльність продукції 

конкурентів.  
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Фірмовий стиль, як правило, відображає ідеологію компанії і її підхід до 

бізнесу. Створюючи фірмовий стиль, завжди слід пам'ятати про те, яке 

враження він повинен робити.  

У фірмового стилю є основні три функції:  

1) іміджева - є найбільш важливою, що формує імідж (образ) компанії;  

2) ідентифікаційна - відображає індивідуальність компанії. Це свого роду 

«особа», що визначає статус компанії в ряду їй подібних і водночас відрізняє, 

яке ідентифікує її стиль;  

3) корпоративна - підтримує і зміцнює внутрішньо-корпоративну культуру.  

Дизайн фірмового стилю відіграє велику роль у сприйнятті конкретної 

торгової марки (бренду) виробника чи продавця товарів, послуг, тому успіх 

створення фірмового стилю багато в чому залежить від кваліфікації дизайнерів.  

Як правило, дизайнерська частина роботи виконується окремими 

дизайнерами або агентствами в співдружності з психологами та фахівцями з 

реклами. Якщо побажання підприємця збігаються з баченням дизайнера, 

фірмовий стиль виходить найбільш вдалим. До системи фірмового стилю 

входить 7 елементів (рис. 1) 

Рисунок 1 – Система фірмового стилю [4, с. 33] 

 

До носіїв фірмового стилю можна віднести наступні:  

- сувенірну продукцію; 

- інструменти паблік рілейшнз; 
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- документи і сертифікати; 

- друковані матеріали; 

- одяг контактного персоналу; 

- елементи оформлення приміщень; 

- інші носії. 

Розробка фірмового стилю ресторанів включає такі основні етапи: 

1. Формування технічного завдання, що включає визначення 

інформаційного навантаження фірмового стилю. З цією метою необхідно 

детально вивчити сферу діяльності підприємства, дослідження особливостей 

кон’юнктури ринку, провести оцінку відповідного сегменту ринку. Фактично 

на даному етапі формується обриси закладу, що мають сформуватися у 

споживачів. Даний етап передбачає розробку варіантів товарного знаку, 

логотипу, а також весь комплекс складових елементів, що входять до фірмового 

стилю.  

2. Дизайнерська розробка, що включає розробку: 

 фонотипу (назви) та логотипу (графічного відображення); 

 візуальних складових фірмового стилю; 

 оригіналу побудови логотипу (знаку) в масштабній сітці; 

 колірного рішення логотипу (знаку); 

 фірмового блоку; 

 колірних рішень фірмового стилю; 

 типографіки фірмового стилю (шрифт); 

 дизайн фасаду, інтер’єру тощо. 

3. Проведення патентних досліджень. 

4. Правовий захист. Це завершаючий етап у створенні корпоративного 

стилю, який дозволяє, на законному рівні, захистити свій товарний знак та інші 

візуальні, звукові, словесні елементи від копіювання.  

Висновок. Фірмовий стиль – це  набір графічних, кольорових, словесних та 

аудіо елементів, які формують певну смислову зв’язку між продуктами та 

компанією. Фірмовий стиль поєднує у собі три основних функції: 
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диференційна, ідентифікуюча та іміджева. Визначено, що фірмовий стиль 

містить наступні елементи: логотип, товарний знак, слоган, колір, шрифт, 

комунікант, обличчя фірми. В залежності від вимог проекту, ці його складові, 

розміщується на носіях візуального стилю, таких як: ділова документація, 

сувенірна продукція, упаковка, одяг персоналу, транспорт, інші екстер’єрні та 

інтер’єрні складові. Щодо етапів розробки фірмового стилю мають свою 

логічну послідовність. Важливо зазначити, після закінчення розробки, закладу 

ресторанного господарства слід провести ряд заходів для впровадження 

фірмового стилю. Вдало сформований фірмовий стиль  сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. 
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Стаття присвячена дослідженню створенню штучних об’єктів туристичного 

інтересу. У статті розкрито види туристичних ресурсів згідно підходів 

науковців. Розглянуто сутність, мету та критерії штучних об’єктів 

туристичного інтересу. Наведено приклади  штучних об’єктів туристичного 

інтересу в Україні та за кордоном. 
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об’єкти туристичного інтересу, культурні цінності, культурно-історичні 

пам’ятки.  

Постановка проблеми. Туризм – один із двигунів економіки. До пандемії 

Covid-19, у 2019 році, частка туристичної індустрії у світовому ВВП складала 

10,4%, при цьому, сама сфера створювала одне із чотирьох усіх нових робочих 

місць у світі [8]. На жаль, пандемія Covid-19 внесла суттєві зміни у розвиток 

галузі у всьому світі, спричинивши падіння частки у світовому ВВП майже 

удвічі. Однак, карантинні обмеження на подорожі за кордон стали певним 

стимулом для подорожей всередині країн.  

Згідно із законом України «Про туризм», під туризмом розуміється виїзд 

особи з місця проживання на тимчасовий період в пізнавальних, оздоровчих, 

професійно-ділових чи інших цілях при відсутності здійснення оплачуваної 

діяльності у місці, куди особа від’їжджає [5]. За офіційними державними 

даними, частка туризму у ВВП України складає 3%, але за оцінкою 

міжнародних структур вона сягає 9%, що майже дорівнює середньому 

світовому показнику у 10% [1, с. 365]. Дійсно, багато міст України зробили 

туризм пріоритетним напрямком розвитку (Львів, Київ, Кам’янець-

Подільський, Чернівці, Одеса, Вінниця тощо). Однак, не кожне місто володіє 

певними природними чи історико-культурними локаціями і пам’ятками, які 

можуть привабити потенційних туристів. Саме тому, активно створюються 

штучні об’єкти туристичного інтересу.  

Метою даної статті є розкриття особливостей створення штучних об’єктів 

туристичного інтересу та диференціація їх від інших видів туристичних 

об’єктів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемі вивчення 

туристичних ресурсів присвячені праці Н. В. Корж, В. І. Терещенка,                

Н. В. Фоменко та багатьох інших науковців. Однак, створенню штучних 

об’єктів туристичного інтересу наразі присвячено дуже мало робіт і зроблено 

це, в більшості, дотично. Відтак, питання є актуальним, особливо зважаючи на 

те, що відсоток внутрішнього туризму та туристів із арабських країн значно зріс 

за 2021 рік. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна держава, приймаючи 

туриста, створює систему надання послуг (часто опосередковано, через надання 

привілеїв і податкових канікул, підтримки певним бізнесам), що включає 

інфраструктуру від ресторанів і готелів та, зайнятих у туризмі, громадян. 

Держава виграє економічно від напливу туристів, адже вони витрачають свої 

кошти, тим самим, впливаючи позитивно на локальну чи загальнодержавну 

економіку. Існують країни, де туризм – основа економіки та найприбутковіша 

економічна діяльність. Зокрема, це можна сказати про такі острівні держави, як 

Антигуа, де частка туризму у ВВП держави складає 58%, Багамські острови – 

52%, Бермудські острови – 35% тощо [4]. Туризм може стимулювати 

економічне зростання у регіонах, що не мають промислових потужностей і 

таким чином призупинити відтік населення, створювати робочі місця, 

відроджувати певні автентичні місцеві культурні цінності, відновлювати 

культурно-історичні пам’ятки тощо.   

За даними Державної прикордонної служби України від червня до кінця 

серпня 2021 року до нашої країни прибуло 300 тисяч туристів з різних держав, 

більшість із них – із Саудівської Аравії. Попри періоди повного локдауну, коли 

призупинялося переміщення, навіть у межах міст, у періоди покращення 

епідеміологічної ситуації, українці та громадяни інших держав, активно 

подорожували. У 2021 році низка арабських країн отримала дозвіл на 

безвізовий в’їзд до України, а, у зв’язку із закритими кордонами більшості 

європейських країн, або через жорсткі карантинні норми, Україна отримала 

потік арабських туристів. У відповідності до даних туроператорів, за тур один 

турист з Саудівської Аравії витрачає в середньому 2000 - 5000 доларів, а казна 

нашої країни завдяки туристам лише з Саудівської Аравії, поповнилася на                

40 мільйонів доларів [4]. При  цьому, найпопулярнішими напрямками були 

гори, міста Львів та Київ. Одеса не потрапила до цього переліку, вочевидь, 

через те, що більшість вказаних туристів мають доступ до морських розваг у 

себе вдома. Об’єктом туристичного інтересу може стати практично будь-що. 

Однак, основою є туристичні ресурси, які представляють собою сукупність 
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природно- оздоровчих, кліматичних, історико-культурних, пізнавальних, а 

також соціально-побутових ресурсів відповідної території, що задовольняють 

різноманітні потреби туристів. Таким чином, до туристичних ресурсів належать 

як природні, так і штучно створені об’єкти [6, с.6].  

 Н. В. Фоменко ділить туристичні ресурси на 3 групи, а саме: 

 рекреаційні (природні) ресурси, під якими науковець розуміє унікальні 

явища природи, водоспади, печери, заповідники,  гори, скелі, моря,  ріки, 

лікувальні води, кліматичні, а також бальнеологічні можливості; 

 об'єкти, що представляють культурне й історичне минуле країни, - 

пам'ятники, музеї та пам'ятні місця, що мають зв’язок з історичними подіями, 

життям і діяльністю видатних представників науки, культури, техніки,  а також 

унікальні архітектурні й етнографічні об'єкти; 

 об'єкти, що показують сучасні здобутки країни в промисловості, 

сільському господарстві, будівництві, науці та культурі, медицині й спорті                

[7, с.75]. 

Н. В. Корж та Д. І. Басюк пропонують суттєво ширшу класифікацію 

туристичних об’єктів, а саме: у відповідності до масштабів (країна, регіон, 

місто/село); у відповідності до стадії життєвого циклу (об’єкт, що 

народжується, розвивається, зростає, рецесійний, стагнаційний, 

відроджувальний; вмираючий); у відповідності до видів туризму (сільський, 

природний, екологічний, пізнавальний, зелений, освітній, культурний, воєнний 

тощо); у відповідності до цілей подорожі (дозвіллєва, комплексна, спортивна-

оздоровча, рекреаційно-оздоровча, лікувальна,  спеціалізована тощо); у 

відповідності до ресурсів (штучна, природна, змішана); у відповідності до стану 

розвитку (реальна, планова, перспективна,  прогнозована); у відповідності до 

ступеню навантаження (слабко, оптимально, максимально, перенавантажена); у 

відповідності до рівня агрегації (мала, велика); у відповідності до ступеню 

агломерації (проста, складна); у відповідності до категорії споживачів 

(молодіжна, сімейна, універсальна) [3, с.25]. Як бачимо, дослідники завжди 

виділяють окремо штучні об’єкти туристичного інтересу. На нашу думку, це 
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рукотворні об’єкти, що представляють інтерес для туристів. Однак, до таких 

можна віднести і замки та фортеці, музеї та мости. Тому, вважаємо за необхідне 

відділити у окремі підкатегорії штучні об’єкти, які створювалися для 

задоволення функціональних потреб у свій час і їх статус як об’єктів 

туристичного інтересу є вторинним; та штучно створені об’єкти туристичного 

інтересу, усвідомленою метою створення яких є залучення туристичних потоків 

у певну локацію. Останні і є предметом дослідження цієї роботи. Таким чином, 

численні історичні та церковні будівлі у Києві, наприклад, є історико-

культурними пам’ятками, а от музей залізничного транспорту та пам’ятник 

коту із пластикових вилок – штучні об’єкти, оскільки створені із заздалегідь 

визначеною метою, яка полягає у тому, щоб приваблювати увагу перехожих та 

туристів. Водночас, варто розуміти, що у останні десятиліття штучним 

об’єктом туристичного інтересу можна назвати і ті об’єкти, що мають цілком 

прикладне значення і застосування, оскільки їх зведення, як правило, в епоху 

Інтернету та глобалізації, покликане закрити не лише функціональні потреби, а 

й естетичні та туристичні. Так, побудований спеціально до Євро-2012 стадіон 

Арена Львів має, вочевидь, пряме призначення (слугувати місцем тренувань та 

проведення матчів). Однак, він будувався усвідомлено із метою привабити 

спортивних туристів, у зв’язку з чим, його можна вважати штучним 

туристичним об’єктом.  Таким чином, класифікація туристичних об’єктів є 

досить об’ємною, але обов’язково включає штучні об’єкти, визначення яких у 

цій роботі довелося уточнити, оскільки існують штучні об’єкти, що не були 

створені як туристична атракція, але з певних причин нею стали, і ті, які 

творилися саме із цією метою. 

Тож очевидно, що головною метою створення штучних об’єктів 

туристичного інтересу є залучення якомога більшої кількості туристів та 

отримання прибутку. Такий об’єкт повинен відповідати певним критеріям, а 

саме бути: 

 привабливим для туристів (як правило, такий об’єкт має бути цікавим, 

непересічним, вражати та дивувати; наприклад, співаючі фонтани зі світловим 

шоу); 
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 доступним (географічна віддаленість від типових туристичних 

маршрутів може зробити об’єкт непривабливим для відвідування; для деяких 

туристів це буде перевагою; скляний пішохідний міст у Києві збудували у 

районі, де завжди багато туристів, тому він користується популярністю і у киян, 

і у гостей міста); 

 зручним з інфраструктурної точки зору (якісне дорожнє покриття, 

наявність біотуалетів, доступність банкоматів, закладів харчування – усе це 

важливо для комфорту туриста; популярні останнім часом в Україні парки 

динозаврів, як правило, мають на вході касу із терміналом, біотуалети, кіоски із 

сувенірною продукцією та напоями); 

 об’єктом реклами та просування (для деяких штучних об’єктів 

туристичного інтересу створюють цілі промо-кампанії, тоді як для інших – 

достатньо посту в соціальних мережах від лідера думки; наприклад, алея сакур 

в Ужгороді стала популярною завдяки численним фотосесіям, результати яких 

поширювалися у соціальних мережах, тому у період цвітіння місто потопає у 

туристах); 

 частиною сформованого туристичного продукту, що пропонується 

зацікавленим (якщо штучний об’єкт пропонується до відвідування у комплексі 

із відомими туристичними локаціями, це збільшує його шанси на популярність; 

наприклад, екскурсія Київщиною може включати поїздку до Буцького каньону 

та до квіткового парку у Ковалівці). 

Таким чином, штучний об’єкт туристичного інтересу створює споживчу 

вартість у вигляді: 

 різноманітних видів діяльності туристів;  

 специфічного настрою; 

  подій, які переживають учасники; 

  спілкування туристів між собою [3, с.28].  

Основу для зародження штучного об’єкту туристичного інтересу 

становить економіко-географічне положення, а також регіональні особливості 

природно-рекреаційного потенціалу [3, с.28]. Так, у Рахівському районі 
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встановлена стела та пам’ятний знак, що свідчать про центральну точку 

Європи. Цей знак, хоч не має нічого особливого, а також попри те, що думки 

вчених щодо реального географічного центру Європи розділилися, є одним із 

елементів програми турів у Карпати. До центру приїздять саме завдяки тому, 

що він розташований неподалік від г. Говерла, туристичних міст Ворохта та 

Яремче. У м. Яремче діє один із найбільших та найвідоміших у Карпатах ринок 

сувенірів. Це теж один із штучних об’єктів туристичного інтересу, адже Яремче 

знаходиться на шляху до Буковелю, тож є транзитним пунктом для тисяч 

туристів. Дорогою вперед чи додому, вони зупиняються в Яремче, щоб 

придбати на згадку якусь дрібничку та помилуватися водоспадом. Крім того, і 

водоспад, і ринок є одним із пунктів турів вихідного дня у цьому регіоні. 

Особливої популярності в Україні набуло встановлення різноманітних 

пам’ятників та скульптур, для привернення уваги мешканців та гостей міст/сіл. 

Їх називають туристичними артефактами. Для туристичного артефакту 

притаманними є три основні характеристики: 

 незвичайність. Артефактом може виступати тільки оригінальний 

пам’ятник, нетрадиційний, що зображує побутові речі, продукти харчування, 

кіногероїв, казкових персонажів, людські якості,  тварин, професії, навіть 

жарти, оскільки такі пам’ятники завжди мають присмак гумору й дотепності   

[2, с.40]. Наприклад, у м. Дубно Рівненської області встановлено пам’ятник 

заздрості у вигляді жаби з написом «Хто в душі мене не має, того я не задушу». 

Цей пам’ятник – оригінальне трактування почуття, що руйнує стосунки. Він є 

лише додатковим інтересом для гостей міста, які відвідують замок та неподалік 

розташований військовий форт; 

 символічний зміст. Кожен з об’єктів володіє деякою магічною силою, 

що допомагає трансформувати мрію в реальність через дотик й загадування 

бажання. Якраз в цьому й полягає символізм артефактів. З деякими з останніх 

пов’язані цілі символічно-магічні обряди, що сприяють реалізації того, що було 

задумано [2, с.40]. Символізм жаби – у вислові про заздрість «жаба душить», а 

сам пам’ятник є локацією, біля якої усі хочуть сфотографуватись; 
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  територіальна приналежність. Для прикладу, в м. Комсомольск, що є 

центром української легкої промисловості, встановлено пам’ятник швейній 

машинці; в порту Одесі в тривогах очікує на повернення коханого, дружина 

моряка, а у м. Бердянськ встановлено пам’ятник «Бичку-годувальнику» й 

хлопцеві, що тішиться з упійманої знаменитої місцевої рибини [2, с.40]. 

Зазначене підтверджує те, що метою створення штучних об’єктів 

туристичного інтересу виступає залучення туристів й одержання прибутку, а, 

при створенні таких об’єктів, беруться до уваги наявні ресурси. 

Одним із центрів туризму в Україні після 2014 року став курорт Буковель. 

До анексії Криму та подій на Сході України, він був надзвичайно популярним 

лижним курортом, а от влітку туристи їздили туди вкрай рідко, хіба що для 

того, щоб проїхатись підйомником на полонину. Однак, зі зростанням потоків 

туристів влітку, Буковель почав активно розвивати літні напрямки туризму: 

дитячі літні табори, озеро для водних видів розваг та плавання, кінні 

прогулянки, етнопарк «Гуцул-ленд», роллердром, тюбінг, гірський картинг, 

родельбан, тролей, велопарк, екстрим-парк тощо. Усі ці розваги з’явилися у 

результаті прагнень менеджменту привабити у Буковель побільше туристів не у 

лижний сезон. Усі названі розваги є платними чи мають платну складову, а крім 

того, Буковель заробляє на харчуванні та розміщенні гостей, які часто приїздять 

не на один день, а на повноцінну відпустку. При цьому, харчування на курорті 

часто вражає своєю дороговизною, про яку навіть пишуть у засобах масової 

інформації. Очевидно, що причиною для створення таких штучних об’єктів 

інтересу для туристів було прагнення привернути їх уваги від інших 

туристичних напрямків та заробити на цьому. Недоліком тут можна вважати 

монополію на розваги у регіоні, звідки – бажання нажитись на туристах, 

необґрунтовано високі ціни, а також – планомірне вирубування навколишніх 

лісів для зведення нових житлових приміщень та центрів розваг. 

Дубай – один із найпопулярніших туристичних напрямів у всьому світі. 

Місто серед пустелі, яке за останні кілька десятиліть стало прообразом 

футуристичного поселення, демонструє туристам розкіш та вражає. Фактично, 
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все місто – штучний об’єкт туристичного інтересу, адже єдиною природною 

розвагою тут є виїзд у пустелю, а всі атракції у місті створені людськими 

руками в комерційних цілях. Дубай приваблює музичним фонтаном, найвищим 

хмарочосом у світі Бурдж-Халіфа, готелем-парусом Бурдж-аль-араб, всесвітнім 

торговим центром, гірськолижним курортом у приміщенні, насипним островом 

у вигляді пальми, на якому активно будуються та продаються апартаменти 

тощо. Дубай не може похвалитись історичними пам’ятками, як Єгипет, 

природною красою, як Ісландія, однак, завдяки продуманій концепції та 

великим фінансовим інвестиціям, місто стало своєрідною туристичною 

Меккою. Також, такий стрімкий розвиток міста дозволяє заробляти усім 

професіям, прямо чи опосередковано пов’язаним із туризмом. 

Висновки. Таким чином, штучні об’єкти туристичного інтересу у значенні, 

обумовленому цією роботою, становлять велику частину від загальної кількості 

туристичних об’єктів світу. Такі об’єкти створюються з метою поновити 

інтерес чи залучити туристів до певного населеного пункту чи регіону. Вони 

можуть бути самостійними або бути поряд з більшими та відомішими 

туристичними локаціями і артефактами. Окрім генерування потоку туристів, 

такі об’єкти можуть призводити і до негативних явищ: спекуляції монопольним 

становищем, необґрунтованим підйомом цін, забрудненням чи знищенням 

елементів навколишнього середовища. Таким чином, створюючи штучний 

об’єкт туристичного інтересу чи даючи дозвіл на таке створення, відповідальні 

органи та особи повинні продумати шляхи та способи уникнення чи 

нівелювання таких негативних наслідків. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЯПОНСЬКА ГАСТРОНОМІЧНА КУЛЬТУРА 

Сучасний стан національної кухні Японії відрізняється перевагою натуральних, 

мінімально оброблених продуктів, широким застосуванням морепродуктів, 

сезонністю, характерними стравами, специфічними правилами оформлення 

страв, сервіровкою, застільним етикетом . Японія - єдина країна в світі, яка 

створила високорозвинену гастрономічу культуру, яка не використовує м'яса.  

Ключові слова: ресторани, національна кухня, риба, Японія, морепродукти.  

 Японська кухня – національна кухня Японії, що відрізняється перевагою 

натуральних, мінімально оброблених продуктів, широким застосуванням 

морепродуктів, сезонністю, характерними стравами, специфічними правилами 

оформлення страв, сервіровкою, застільним етикетом . Японія - єдина країна в 

світі, яка створила високорозвинену гастрономічу культуру, яка не 

використовує м'яса. Це відрізняє її від європейської цивілізації, що надає 

превагу хлібові та м'ясу. Японці отримують необхідні тваринні білки завдяки 
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рибі та іншим морепродуктам, які в сполученні з рисом створюють корисну для 

здоров'я й неповторну за смаком їжу. Оцінити традиційне рибне різноманіття 

японського столу можна по збереженим документам XII століття: соус, 

приготовлений зі трохи протухлої риби, саке, морський судак і окунь, карп в 

соєвій пасті, овочеве рагу, риба підсмажена на вуглях, суп з мідій, підсмажене 

филе восьминога, вимочена в саке медуза з оцтом і маринованим імбирем, 

трепанги, молюски з соєвою пастою, шашлик із курки, вода й фрукти[1]. 

Нами пропонується в обьекті дослідження кафе «Ficherman» план-меню, 

що затверджуватиме директор та завідувач виробництва. В кафе «Ficherman» 

гостям пропонуватиметься 3 види меню та карта напоїв: основне меню , карта 

напоїв , меню бізнес – ланчів, суші меню . Основне меню, меню алкогольних 

напоїв та суші меню перекладене на англійську мову. 

За Національним стандартом України «Заклади ресторанного 

господарства. Класифікація» страви і закуски в меню повинні розташовуватися 

в наступному порядку [2]. 

Фірмові страви і закуски; холодні закуски – овочеві, рибні, м’ясні; гарячі 

закуски; перші страви; другі страви – рибні, м’ясні, овочеві, страви із яєць, 

молочних продуктів, мучні; солодкі страви – спочатку гарячі, потім холодні; 

напої – гарячі, холодні; кондитерські вироби. Основне меню. Зовнішній вигляд 

Обгортка меню виконана у чорному  кольорі , картинки на ній  в яскравих 

кольорах. На кожній сторінці буде показане фото страви з меню. Загалом меню 

складається приблизно з 70 страв і закусок. У меню представлені класичні 

страви японської кухні: роли , гункани, суши. Салати(цезарь по-японськи, тако 

беби сарада), супи (крем суп из лосося, крем суп с морепродуктами), гарячі 

страви(конвертики с креветками, темпура з креветками, качка по –східному). 

Загалом в меню кафе «Ficherman»  буде представлено: фірмові страви від шефа 

– 4 види; суши  – 20видів; салати – 6 видів; супи – 6 видів; гарячі страви –                 

7 видів; десерти. Окремим меню написані бізнес – ланчі, яких в меню чотири 

позиції. Додатково буде подана карта напоїв: безалкогольна карта; алкогольна 

карта. Карта напоїв знаходиться на останніх сторінках основного меню. 

Загалом в карті ресторану представлено близько 34 видів алкогольних напоїв. 
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Серед них: 8 видів - червоні ,білі та ігристі вина, які доставляються із Франції , 

Італії та США і Австралії;8 різновидів саке; 10 видів пива; 8 видів японського 

віскі. Десертне меню[3]. Зовнішній вигляд - меню виконане у вигляді маленької 

книги на пружинах, на кожній сторінці міститься фото десерту та напою. 

Десертне меню, на відміну від інших меню написано лише російською мовою. 

Воно складається із 6 сторінок, на кожній з яких показані усі різновиди 

десертів, які можна замовити в ресторані і спеціально підібрані до цих десертів 

напої (алкогольні, безалкогольні коктейлі, різні види чаю, кави та ін.). Гостям 

не обов’язком купувати десерти разом з тими коктейлями, які підібрані до цих 

десертів, за гостями залишається право вибору. 

Суші меню. Зовнішній вигляд – оформлене в яскравих кольорах. На 

кожній сторінці показане фото страви з меню. Рис в ресторані  головний 

продукт – це і хліб, і приправа, і солодощі. Страви подають в майстерному 

оформленні. При приготуванні використовуються зелень, японська гірчиця 

васабі, пагони бамбука, і коріння лотоса. З кожним замовленням суші подається 

соєвий соус, імбир,  васабі: В суши меню включені: нігірі суши – 7 видів; макі 

суши – 10 видів; сашімі – 5 видів; асорті – 4 види; якіторі – 5 видів; сети – 5 

видів. В меню страв і картці напоїв вказана назва страв, склад, вихід і вони 

підписані директором, головним бухгалтером та завірені печаткою [5]. 

Згідно продовольчої безпеки буде прописана технологія з перспективним 

напрямом [9]. Розробка нового асортименту рибо-овочевої кулінарної продукції 

з використанням морських водоростей і продуктів їх переробки ,тому стаття 

присвячена актуальній проблемі повязаній з ефективним шляхом попередження 

і профілактики хвороб йододефіциту. Для підтримки здоров'я необхідно 

регулярне постачання організму людини всіма необхідними поживними 

речовинами, в тому числі йодом . Традиційно раціон харчування населення 

Україну включав велику кількість страв із зернових і круп'яних культур, овочів, 

а також кондитерські вироби . Зміна умов праці та побуту привело до істотної 

зміни стереотипу харчування і невідповідності хімічного складу раціону 

харчування оптимального рівня. Один з наслідків цього процесу - зменшення 

кількості йоду в організмі. 
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Йодна ендемія - нестача йоду в грунті, воді і, як наслідок обмежене 

надходження йоду в організм через продукти харчування призводять до різних 

патологій, порушення функцій інших органів, стомлюваності, дратівливості, 

ослаблення уваги і пам'яті [6,7].  

Нові технології страв можуть бути реалізовані у всіх закладах 

ресторанного господарства, рекомендовані до споживання у профілактичному 

харчуванні, а також до вживання людям з йодною недостатністю, 

захворюваннями щитовидної залози в якості додаткового функціонального 

продукту харчування. 

Науковий підхід до розробки інгредіентному складу і вдосконалення 

технології таких продуктів не тільки дозволять збагатити раціони харчування 

біодоступним органічним йодом і біологічно повноцінним білком, а й 

забезпечити економічну доступність для всіх категорій населення[6]. 

Йод міститься в багатьох продуктах, але основні його джерела - дари моря. 

Найдешевший і доступний продукт - морська капуста. Багато йоду міститься в 

кальмарах, креветках і наступних видах риб: хек, минтай, тріска, окунь, мойва, 

сом, тунець, пікша, горбуша, камбала, зубатка. 

В таблиці прийнята середньодобова потреба в йоді, рівна 150 мкг. 

Стовпець «Відсоток добової потреби» показує, на скільки відсотків 100 грам 

продукту задовольняють добову потребу людини в йоді. 

Таблиця 1  Продукти з високим вмістом йоду: 

Назва продукту Вміст йоду в 100гр Відсоток добової потреби 

Морська капуста 300 мкг 200% 

Кальмар 200 мкг 133% 

Треска 135 мкг 90% 

Креветка 110 мкг 73% 

Окунь морский 60 мкг 40% 

Вобла 50 мкг 33% 

Горбуша 50 мкг 33% 

Камбала 50 мкг 33% 

Кета 50 мкг 33% 

Лосось 50 мкг 33% 

Тунець 50 мкг 33% 

Скумбрія 45 мкг 30% 
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Більшість морепродуктів відрізняється високим вмістом йоду, і серед всіх 

мешканців величезного морського світу можна виділити креветки. У                

100 грамах цих ракоподібних міститься близько 40 мкг йоду. Але креветки 

стануть відмінним варіантом вечері не тільки через це - вони є чи не єдиним 

джерелом найпотужнішого антиоксиданту астаксантину. Величезна кількість 

досліджень підтвердило, що астаксантин ефективніше інших антиоксидантів 

бореться з вільними радикалами, які є причиною більшості наших хвороб. 

Тріска - чудове джерело білка для тих, хто стежить за своїм харчуванням: 

біла риба має мало жирів і калорій, але багато вітамінів і елементів, включаючи 

йод. В одній порції (100 грамів) міститься приблизно 110 мкг йоду. Також 

тріска багата кальцієм, магнієм, калієм, фосфором, вітаміном Е і вітамінами 

групи В, особливо вітаміном В12, який бере участь в нормальній роботі 

серцево-судинної системи. 

Тунець більш жирна риба, ніж тріска, але від цього не менш корисна. 

Серед цінних властивостей тунця - його здатність запобігти інсульту. Недавні 

дослідження змогли виявити, що у тих, хто споживає тунця чотири-п'ять разів 

на тиждень, ризик виникнення інсульту знижений на 30%. В тунці багато 

калію, фосфору, кальцію, магнію, заліза та йоду (в 100 грамах близько 18 мкг). 

Останніми роками зростає інтерес до водоростей як перспективних 

дієтичних добавок. Це обумовлено їх специфічним складом і здатністю 

синтезувати унікальні полісахариди, нехарактерні для наземної рослинності та 

різноманітні біологічно активні речовини, які корелюють імунологічні, 

адаптогенні та біостимулюючі функції організму людини.  Розширення 

асортименту страв для профілактики дефіциту йоду у населення завдяки 

використанню йодовмісних добавок з нетрадиційної сировини. Нами буде 

запропоновано продукт Мікс салат з водоростями чука  
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Таблиця 2  Мікс салат з водоростями чука і смаженим вугром унагі.  

Назва сировини Вихід 
Вугор 100 г 
Салат чука 80 г 
Паростки сої 60 г 
Перець болгарський 100 г 
Морква 50 г 
Огірки 100 г 
Мікс салат 80 г 
Корінь імбиру 5 г 
Перець чілі 1 штука 
Лайм 1 штука 
Кунжут 3 г 
Олія кунжутна 20 мл 
Соус соєвий 10 мл 
Цукор 5 г 
Олія соняшникова 40 мл 
Бульйон хондаші 2 мл 

 

Висновки: Впровадження технологій нових страв та салатів із підвищеним 

вмістом йоду буде забезпечувати добову потребу жителів будь-якого регіону в 

основних дефіцитних нутрієнтах з урахуванням синергетичної дії певних 

нутрієнтів, і вони можуть бути рекомендовані для харчування осіб, які 

проживають в ендемічній місцевості, з метою усунення проявів йододефіциту. 

Широке трактування проблеми йодного дефіциту підтверджує необхідність 

залучення до поглиблених досліджень захворювань, спричинених нестачею 

йоду, не лише ендокринологів, а й лікарів інших спеціальностей, а також 

спеціалістів у галузі харчування і харчової промисловості. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ АКТИВАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В статті охарактеризовано сучасний стан внутрішнього туризму в Україні 

та проаналізовано методи його стимулювання. Дано оцінку тенденцій 

розвитку туристичного ринку України і ролі внутрішнього туризму в ньому. 

Проаналізовано закордонний досвід розвитку туризму. 

Ключові слова: туризм, внутрішній туризм, методи стимулювання, 

туристичні потоки, розвиток внутрішнього туризму,  

Постановка проблеми. Вивчаючи наявність рекреаційно-туристичного 

потенціалу та наявність всіх складників самостійної галузі національної 

економіки, необхідним є розгляд питання про створення чіткої державної 

політики у сфері туризму та впровадження злагоджених механізмів її реалізації.  

Іноземний досвід свідчить про велику вигоду від внутрішнього туризму, тому 

кожна держава вдається до багатьох заходів та розробляє туристичну політику. 
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В умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні, а також 

пандемію, важливо дослідити питання розвитку внутрішнього туризму та 

методи його стимулювання. 

Метою статті є розкриття стану внутрішнього туризму та пошук методів 

його стимулювання та аналізі сучасного стану туристичного ринку України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика внутрішнього 

туризму та основи розвитку туризму були закладені та розвинені такими 

видатними вченими як Любіцева О., Кифяк В., Сокол Т., Мальська М., Худо В., 

Цибух В., Дядечко Л. та ін. Вказані науковці зробили вагомий внесок у 

розвиток туристичної сфери: дослідженні теоретичних основ, визначенні 

законів та закономірностей розвитку туризму, формуванні дієвих механізмів 

функціонування туристичної сфери, дослідженні та розвитку ресурсного 

потенціалу України тощо. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Індустрія сучасного туризму є 

найбільш прибутковою та перспективною за своїми темпами зростання серед 

галузей світового господарства Головною метою розвитку туризму є 

стимулювання розвитку в′їзного та внутрішнього туризму, задоволення певних 

потреб туриста у відпочинку та враженнях, які турист отримує під час подорожі 

шляхом надання послуг та товарів, що зроблять цю подорож комфортною та 

незабутньою і буде сприяти виконанню мети подорожі. 

Україна має великий потенціал, і володіє практично всіма курортними 

ресурсами: природними термальними водами, гідроресурсами, лікувальними 

грязями, хвойними змішаними лісами і морським узбережжям. Сучасний стан 

формування та реалізації наявного туристичного потенціалу, з огляду на 

українських ринок туристичних послуг, можна охарактеризувати як 

нерівномірний. Така ситуація зумовлена концентрацією на ринку туристичних 

послуг декількох атрактивних регіонів, передумови розвитку туризму у яких 

«лежать на поверхні», а власне місто є інфраструктурним центром і його 

огинання часто є неможливим чи нелогічним в силу географічного та 

адміністративного розташування, або ж в силу відповідно проведених 
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маркетингових дій та їх результатів. Інша ситуація постає в малих та середніх 

містах, туристичний потенціал яких, в багатьох випадках, є безумовно 

потужним, проте в силу умов (географічної віддаленості, низького рівня 

інфраструктури тощо) та умов, що склалися історично та подальшими шляхами 

розвитку міста (за відповідним профілем - промисловим, науковим тощо), 

туристична сфера відійшла на другий план і не була обрана ні джерелом 

економічного розвитку регіону, ні його частиною. Швидке зростання ролі 

туризму в національній економіці свідчить про активний розвиток даної сфери 

та актуальність її активізації на території України. 

 Однак розвиток туризму неможливий без нормальної міжрегіональної 

конкуренції, тобто поступальний рівень розвитку кожного туристичного 

регіону України залежить від його спроможності реалізувати наявний 

туристичний потенціал. Так само надзвичайно важливим є розвиток в'їзного та 

внутрішнього туризму, який здатен зробити вагомий внесок у соціально-

економічний розвиток країни, впливаючи на надходження до місцевих та 

державного бюджетів, розвиток підприємництва у туристичній та суміжних 

сферах. Відповідно ринок туристичних послуг – об’єднання усіх учасників 

ринку задля задоволення потреб кожного суб’єкту. Від успішної роботи 

кожного з них залежить ефективність функціонування туристичного ринку, 

оскільки зменшення туристичних ресурсів та кількості атракцій призводить до 

скорочення чисельності туристів, що в свою чергу призводить до зменшення 

кількості суб’єктів туристичного ринку, що надають послуги, і в кінцевому 

випадку, до відсутності надходжень до бюджету. Тобто для ефективного 

функціонування та процвітання ринку туристичних послуг необхідне існування 

усіх його складових та ефективна робота кожного з них.  

Туристичний ринок вважається досить гнучким, оскільки швидко реагує як 

на зміну туристичного попиту та пропозиції, так само гостро реагує і на зміни 

зовнішнього середовища (політичні, економічні, соціальні фактори). Туризм є 

однією з провідних сфер економіки України, забезпечуючи не лише 

надходження до бюджетів, але й створюючи робочі місця, розвиваючи 
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позитивний імідж держави, підвищуючи конкурентоспроможність 

національних туристичних продуктів. Тому і виявляє вагомий вплив на 

економіку України, однак частка доходів від надання туристичних послуг не 

досягає й 1% у ВВП, в той час у країнах, де сфера туризму добре розвинена, 

вона може генерувати до 10% ВВП. Світові тенденції розвитку туризму 

свідчать про зростання його ролі як на локальних рівнях, так і світовому [1].  

Одним із пріоритетних видів туризму залишається внутрішній туризм як 

вагомий чинник для поповнення державної казни та створення додаткових 

робочих місць. Розвиток внутрішнього туризму є не лише джерелом грошових 

надходжень в економічну систему країни. Прибутковою галузь туризму можна 

вважати тоді, коли частка доходів від надання туристичних послуг досягає 10% 

і більше у ВВП. 

Необхідно зазначити, що внутрішній туризм – це подорожі в межах 

України осіб, які постійно проживають на її території. Щоб підвищити 

ефективність туристичної сфери економічного напряму, необхідно поліпшити 

механізми регулювання господарської діяльності та створити умови для 

інвестиційної активності за допомогою формування нового підходу до стратегії 

розвитку національного туристичного комплексу та системи управління 

туристичними процесами як на державному, так і на регіональному рівнях.  

Сприяння розвитку внутрішнього туризму є наслідком взаємодії 

внутрішніх соціально-економічних процесів, які створюють потребу в подорожі 

та попиті на туристичні послуги. Попит на туристичні послуги формується як у 

країні на послуги внутрішнього туризму, так і за її межами на послуги 

міжнародного в’їзного туризму, а здійснюється він пропозицією, яка 

створюється на ринку суб’єктами туристичного ринку. 

 Чинниками впливу на розвиток внутрішнього туризму є сприятливі 

природні умови, особливо в Карпатському регіоні, а також багата історико-

культурна спадщина, яка сконцентрована в кожному регіоні України. Для того 

щоб розвивався будь-який вид туризму, не лише внутрішній, необхідне 

відповідне правове підґрунтя, котре буде відповідати умовам сучасного 



139 

суспільства та господарській діяльності суб’єктів підприємництва. Тобто, 

потрібна якісна нормативно-правова база для розвитку соціальних та 

економічних аспектів сфери туризму [2].  

Розвиток внутрішнього туризму має бути перспективним для будь-якої 

держави, адже з економічної точки зору саме внутрішній, а також в’їзний 

туризм сприяє розбудові туристичної інфраструктури, створенню робочих 

місць, активізації внутрішніх перевезень тощо. Проте закономірним постає 

питання, чи стане світова пандемія коронавірусу тим поштовхом, що сприятиме 

активізації внутрішнього туризму в Україні. Однозначної відповіді на це 

питання дати неможливо, оскільки історично так склалося, що внутрішній 

туризм знаходиться поза зоною інтересів головних організаторів туризму, тобто 

туроператорів [3]. 

Аналізуючи туристичний потенціал приморських територій, можна 

виділити потенційно три курорти-хаби: м. Одеса, м. Херсон та м. Запоріжжя. 

Але розглядаючи їх в контексті створення класичного турпродукту, варто 

враховувати деякі додаткові аспекти [4]:  

 розташування відносно «міст-постачальників» туристів. Основними 

постачальниками туристів в межах розвитку внутрішнього туризму є крупні 

міста України: Київ, Харків, Дніпро, Львів (Одеса і Запоріжжя розглядаються 

як приймаючі хаби); 

 якість доріг для здійснення трансферів. Оцінку якості доріг на 

сьогоднішній день проводити доволі складно, оскільки в державі реалізується 

глобальна програма з будівництва та реконструкції доріг [5].  

 наявність екскурсійних об’єктів та їх привабливість. 

Робота туроператорів не обмежується виключно відправкою туристів на 

відпочинок, а й передбачає їх супровід під час відпочинку, організацію 

екскурсійного обслуговування, що в свою чергу розглядається як додатковий 

дохід туроператора. Аналізуючи розташовані навколо курортних хабів 

екскурсійні об’єкти, можна визначити, що найбільш привабливим є Одеський 

хаб, що переважає як за кількістю екскурсійних об’єктів та їх значимістю. 
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Проте поняття «значимості екскурсійних об’єктів» є доволі суперечливим і 

залежить від багатьох факторів: транспортної доступності; зовнішньому стану; 

рівня розрекламованості тощо. 

Український турист усе частіше обирає відпочинок за кордоном. І 

причиною тому є не тільки бажання відвідати нові країни, але й абсолютно 

інший рівень якості розміщення та харчування. У найбільш популярних для 

пляжного відпочинку країнах, Єгипті та Туреччині, майже усі готелі 

пропонують харчування за системою «усе включено» із шведською лінією у 

ресторанах, а також необмеженими алкогольними та безалкогольними напоями. 

Відповідно, актуальним постає питання, що заважає вітчизняним заставам 

розміщення пропонувати аналогічну систему обслуговування. Вважається, що 

шведський стіл економічно доцільний, якщо кількість гостей, що відпочивають 

в готелі одночасно не менше 150-200 осіб. 

Однією із найбільших проблем, що гальмує розвиток української 

економіки є недосконала система оподаткування. Наприклад, податок на 

додану вартість є внутрішім податком і, відповідно, він не застосовується при 

організації виїзних турів, оскільки всі основні послуги надаються за межами 

України. Натомість, при при організації поїздок на українські курорти, цей 

податок впливає на вартість турів, що формуються туроператорами. Крім того, 

цінова політика вітчизняних закладів розміщення не є гнучкою. Це 

пояснюється доволі коротким сезоном, відповідно протягом якого, готелі 

намагаються отримати максимум прибутку і зазвичай туристичним 

посередникам пропонують майже таку саме ціну як і кінцевому споживачеві. 

Одним із головних критеріїв якості відпочинку є фактор безпеки туристів. 

Це комплексний показник, який включає безпеку перельоту, трансферу, 

харчування тощо. Але в умовах пандемії на перше місце виходить показник 

медичного забезпечення відпочинку туристів, особливостей страхування. 

Проаналізував пропопозиції провідних страхових компаній України, що 

здійснюють туристичне страхування (ARX, VUSO, ERV), можна заначити, що 

вартість страхування одного дня поїздки в Україні починається від 0,5 дол. 
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США, при цьому розмір відповідальності страхової компанії (тобто 

максимальна сума, яку страхова компанія може витратити на лікування) 

складає в еквіваленті від 1000 до 1500 дол. США. Для порівняння, при купівлі 

поїздки в Туреччину чи Єгипет страхова сума передбачається не менше 15000 

дол. при майже такій же вартості страхового полісу. Якщо вартість страхового 

полісу складає від 1 до 2 дол. США на день, розмір страхової суми досягає 

40000-50000 дол. США. В Україні пакети з більшою сумою покриття не 

пропонуються взагалі. Враховуючи вищенаведене, можна дістати висновку, що 

перспективи розвитку внутрішнього туризму за «турецьким чи єгипетським 

сценарієм» виглядають доволі примарно. Тим не менш, певні кроки мали б 

докорінно змінити ситуацію, а саме: 

1. Створення навколо визначених вище курортних хабів спеціальних 

туристичних зон із особливими умовами провадження діяльності у сфері 

готельного і туристичного обслуговування. Наприклад, скасування ПДВ при 

організації авіатурів із регіонів України. 

2. Розвиток транспортної інфраструктури, першочергове будівництво або 

реконструкція доріг, що пов’язують аеропорт та рекреаційно-туристичні зони. 

3. Впровадження системи обслуговування «все включено» на базі 

існуючих закладів розміщення. Хоча нами зазначалося, що організація 

харчування за системою шведській стіл економічно доцільно при певному рівні 

завантаження, а переважна більшість закладів розміщення невзмозі забезпечити 

точку беззбитковості, існуюча ситуація не є критичною, проте вимагає 

комплексного рішення.  

4. Створення умов для входження на ринок готельних послуг крупних, у 

тому числі, іноземних, компаній із обов’язковим будівництвом закладів 

розміщення більшої місткості та широким спектром додаткових послуг з метою 

залучення туристів у період міжсезоння та в низький сезон. Серед додаткових 

послуг можна розглядати послуги санаторно-курортного лікування, 

конференцпослуги та послуги з організації грального бізнесу (казино). 

5. Підготовка та переобладнання медичних закладів, на базі яких можливо 

надання якісного медичного обслуговування туристам у разі настання 

страхових випадків, зміна умов страхування у бік підвищення страхових сум. 
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6. Активна, у тому числі пільгова, реклама вітчизняних курортних зон. 

Висновки. Таким чином, для активізації внутрішнього туризму потрібна 

принципова перебудова самої моделі функціонування сфери туризму в Україні, 

запровадження системи обслуговування аналогічне тому, що українським 

туристам пропонують туроператори на курортах Туреччини, Єгипту, Греції та 

інших країн. Запровадження такої системи можливе у разі залучення до її 

роботи крупних вітчизняних туроператорів, що вимагатимуть від туроператорів 

працювати не тільки на виїзний, але і на внутрішній туризм. Сама ж система 

має передбачити визначення курортних хабів та створення на їх базі 

туристичних зон із особливими умовами провадження діяльності у сфері 

готельного і туристичного обслуговування; розвиток транспортної 

інфраструктури, першочергове будівництво або реконструкція доріг, що 

пов’язують аеропорт та рекреаційно-туристичні зони; впровадження системи 

обслуговування «все включено» на базі існуючих закладів розміщення; 

підготовка медичних закладів відповідного рівня та інші заходи. 
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Упродовж кількох останніх років і до сьогодні включно індустрія 

гостинності, особливо робота закладів ресторанного господарства, зазнала 

великих втрат. Багато закладів були змушені припинити свою роботу, а ті, що 

змогли залишитись на ринку, зіткнулися зі зростаючою конкуренцією. 

Під впливом пандемії, а наразі – війни росії проти України заклади 

ресторанного господарства, аби залишатися на ринку галузі, змушені 

змінюватися та швидко адаптовуватися до мінливих умов сьогодення.  Багато з 

них пішли шляхом розширення асортименту надаваних послуг, в т. ч. 

організації та проведення виїзних заходів. 

Поступово, у міру поширення практики організації виїзного ресторанного 

обслуговування, дедалі очевиднішими почали ставати не лише сильні сторони 

такої практики, але і її недоліки. Очевидними стали моменти, які потребують 

вдосконалення та виправлення. 

Оскільки сфера кейтерингово обслуговування є відносно новою в Україні, 

чіткого розуміння яким чином вона має функціонувати наразі недостатньо. Як 

наслідок, частими є непорозуміння між замовниками послуг та тими, хто їх 

надає. 
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Під поняття відсутності взаєморозуміння виконавця та замовника, може 

підпадати дуже багато прикладів. Мабуть, сама перша та головна причина – це 

некоректно складений бюджет який заплановано витратити на даний захід. 

Після первинного варіанта складення бюджету, потрібно прорахувати також, 

всі можливі непередбачувані ситуації, на які потрібно буде додатково 

витратити кошти. Всі ці незаплановані витрати, можна привести на прикладі 

збільшення цін на певні продукти, за декілька днів до дати проведення заходу, а 

також, транспортні витрати, на які може піти більше коштів чим очікувалось. 

Сюди можна віднести недобросовісне ставлення підрядчиків, які взяли кошти, 

але не виконали потрібної роботи. Також потрібно продумати екстрені технічні 

питання, такі як подовжувачі, лампочки або ізоляційні стрічки. 

Одним з найважливіших частин проведення такого заходу, виступає меню 

[1]. Частою проблемою є те, що їжа, яка подається на заході, не відповідає 

очікуванням замовника а також її може бути забагато чи замало. Ця проблема 

також витікає через відсутність розуміння між сторонами. Щоб її уникнути, 

потрібно в обов’язковому порядку організовувати для замовника дегустацію із 

запропонованих страв, щоб в нього складалось чітке розуміння всіх смаків та 

розмірів тієї їжі, яка вже буде подаватися гостям. Також це стає чудовою 

нагодою продемонструвати замовнику меню свого закладу та зробити його 

вашим постійним гостем. 

Говорячи про відсутність домовленостей між сторонами, то можна згадати 

ще одну проблему – це відсутність складення чіткого плану заходу розписаного 

по хвилинам. По-перше, це грає важливу роль в роботі обслуговуючого 

персоналу. Орієнтуючись на певний час, він може організувати процес роботи 

відповідним чином, краще розуміти порядок подачі став, зорієнтувати гостей, 

за потреби, у програмі свята. Це грає особливу важливу роль, в тому випадку, 

коли бюджет заходу дуже обмежений і немає можливості найняти окрему 

людину, яка буде слідкувати та займатись корегуванням роботи офіціантів, 

кухарів, барменів. По-друге, це впливає на роботу корегування всіх підрядчиків 

та артистів, від яких і залежить основна частина організації свята. Навіть 
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незначна затримка однієї групи або машини з необхідним матеріалом, значно 

скорочує терміни відведені на приготування, а іноді це може бути навіть 

критично. 

Повна організація навіть одного незначного заходу, вимагає від її 

організатора максимального зосередження саме на цьому проекті. Така 

проблема може виникнути в разі недостатньої кількості кваліфікованих 

спеціалістів на підприємстві як беруть на себе цю роботу. Людина повинна на 

деякий час повністю зануритись в роботу по організації одного конкретного 

заходу, адже це складна робота яка вимагає дуже багато часу та велику 

кількість спілкування з підрядчиками по кожному напряму [2]. Ще одним 

недоліком великого напруження організатора є те, що людина не має змоги або 

бажання особисто оглянути локацію заходу, її технічні можливості, схему 

доступного розміщення, передбачення зовнішніх чинників та ін. Присутність, 

хоча б часткова, організатора на локації грає дуже важливу роль. Тому що в 

подальшому можуть виникати труднощі з розміщенням техніки, організації 

зони відпочинку, спілкуванням з підрядчиками, розміщення артистів, оцінка 

зручностей на даному місці. 

Говорячи про техніку, організатор повинен або сам досконально 

розбиратись в процесі приготування кожної страви, або мати добре 

налагоджений контакт з відповідальним за кухню, щоб забезпечити локацію 

необхідною кількістю потрібного обладнання. Бувають випадки, коли 

організаторам потрібно перевозити на локацію різне холодильне та морозильне 

обладнання, та потрібні плити, мангали, пароконвектомати. Звісно питання 

обладнання залежить і від кількості запрошених гостей, проте, навіть в разі 

невеликої групи людей, потрібно ретельно продумувати цей перелік, і 

обов’язково враховувати речі, які звично зустрічати на кожній кухні (ніж, 

дощечка, столові прибори і т. д.) І відповідно, в жодному разі, не можна 

забувати за живлення електронних приладів. Частіше всього, на локаціях які 

відводяться для проведення кейтерингу встановлюється одне головне джерело 

живлення, і гостра необхідність виникає в подовжувачах, які також дозволять 

зручно для працівників облаштувати зону приготування їжі. 
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Добре продуманими та завчасно приписаними мають бути переліки з 

зазначенням в необхідний кількості всіх розхідних матеріалів. Щоб більш 

коректно скласти цей перелік, потрібно бути визначеним із форматом прийому 

їжі, щоб знати на шо робити більший акцент, одноразові прибори та тарілки, 

серветки, шпажки для страв, інший одноразовий посуд. Це стосується і 

туалетних кімнат. Потрібно взяти достатній запас мила, паперу та інших 

необхідних засобів. Обов’язково має бути виділена певна людина, яка буде 

постійно спостерігати за кількістю цих матеріалів.  

Проводячи захід в жарку літню погоду, обов’язково потрібно враховувати 

наявність накриття від сонця для працівників. Погодні умови, є одним з 

найнебезпечніших ворогів організатора, оскільки є найбільш непередбачувані 

[3]. Занадто пекуче сонце, сильний вітер, несподівана злива або надзвичайно 

низька температура повітря, все це, дуже швидко може зіпсувати враження про 

будь яке свято, і завжди дуже прикро завершувати свято, за необхідністю, за 

таких умов, або спостерігати невдоволення зі сторони відвідувачів. Отже, щоб 

уникнути таких неприємних ситуацій, організатору обов’язково потрібно 

враховувати всі варіанти екстрених випадків. 

На жаль, не все, може залежати від організатора, дуже багато проблем 

виникає саме з підрядчиками. Щоб організувати свято, потрібна немала 

кількість людей, які нажаль, всіх запам’ятати можливості немає. Звісно, у більш 

досвідчених працівників сфери івентів, є вже роками напрацьована та 

перевірена база, але непередбачені обставини виникають завжди. Найгірше що 

трапляється – це які беруть кошти задатку і навіть не виконують частини своїх 

обов’язків. Інша ситуація виникає, коли підрядчик не встигає добратися до 

потрібного місця, плутає дати, запізнюється, в останній день відмовляється 

везти товар. В такому випадку, насамперед, з кожним з них, необхідно 

заключати договори, а яких будуть прописуватись всі умови вашої угоди, та 

відповідальність за невиконання обов’язків. А також, мати перелік резервних 

контактів, які можуть допомогти в разі чого. 

Отже, якщо проблему з підрядчиками можливо швидко вирішити, то 
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проблеми які виникають під час співпраці з артистами більш серйозні і несуть 

також суттєві наслідки. В першу чергу, не узгодженість програми та часу 

виступу між всіма трьома сторонами (замовник виконавець артист) понесе за 

собою незібраність та ускладнення проведення заходу. Важливим моментом в 

цій частині роботи є узгодження з артистом умов їх перебування та технічної 

кімнати «гримерної». Оскільки сьогоднішні можливості дозволяють провести 

захід посеред поля, такі моменти особливо важливо обговорювати щоб їх 

очікування не були занадто перебільшеними для можливостей. Існує також ще 

один важливий аспект, який більшість артистів та організаторів не враховують. 

Це технічне забезпечення. Бувають випадки, коли технічні можливості наявної 

техніки не відповідають потребам, або звук мікрофону потрібно налаштувати 

певним чином, але професіонали які займаються цим відсутні. Отже, зрозуміло, 

що це важливий момент який необхідно завчасно обговорювати. 

Як і в абсолютно кожному закладі, так і під час виїзного заходу, персонал 

відіграє дуже важливу роль в проведені заходу та підтримки загальної 

атмосфери в залі. Робота на такого роду заходах вимагає від всієї команди 

неабиякого професійного рівня підготовки. Часто, такі свята доводиться 

обслуговувати людям які раніше не працювали в одній команді, про те, вони 

чудово виконують цю місію. Важливим є те, що перед початком свята, з усіма 

працівниками потрібно провести декілька організаційних бесід, та підготовити 

їх. Спочатку чітко розказати їм про обов’язки які потрібно виконувати, щоб в 

людини, встигло скластись чітка думка про те що вона повинна робити та на 

якому місці. Після цього персоналу потрібну повідомити про розпорядок 

заходу аби штат розумів як йому діяти в певний проміжок часу. Також, 

відповідно до тематики та типу заходу, можливо буде потреба в тому, щоб 

провести додатково пару занять для майбутніх працівників вечора. Так 

наприклад, можна провести навчання по поглибленому вивченню професії 

сомельє перед плануванням заходу зв’язаного з вином. Таке ефективне 

навчання дуже позитивно впливає і на весь захід в цілому,  кваліфікація 

робітників підвищується від чого і якість обслуговування та задоволення 

гостей. 
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Важливим є те, що з офіціантами також важливо пропрацювати норми та 

стандарти поведінки під час даного дійства, щоб їх реакція на негатив не 

завадила працювати їм далі, або навпаки, щоб вони могли контролювати себе і 

в будь-якому разі не провокувались на емоції. 

Завершальний, але на нашу думку, найбільш значимим аспект в організації 

виїзного заходу, є те, що багато аспектів цієї організації залишаються поза 

увагою. Більшість орендарів, які дозволяють використати їх територію для 

проведення свята, виставляють умову, що здати локацію необхідно в тому ж 

вигляді, в якому вона була до вас. А це додатково витрачений час, який також 

потрібно враховувати. Якщо цього дозволяє бюджет, то найкращим варіантом є 

виклик клінінгової служби на наступний день після свята (відповідно якщо цей 

час завчасно обговорений з орендодавцем), інший випадок, коли територія 

прибирається персоналом одразу після закриття, є менше затратний по часу, 

проте більш енергозатратний, тому це момент також обов’язково потрібно 

завчасно продумувати та обговорювати, щоб залишити після себе хороше 

враження та в подальшому також працювати над новими проектами. 

Таким чином, кейтерингові послуги в Україні стрімко розвиваються. Разом 

з тим, у цій сфері наразі існує чимало проблем, які потребують свого 

вирішення.  

Список використаних джерел: 

1. Халворсен Ф. Основы кейтеринга: как организовать выездное 

ресторанное обслуживание. Москва : ИД «Ресторанные ведомости», 2005. 303 с. 

2. Ратова З. Т., Попеляр А. В. Організація кейтерингу в Україні в умовах 

економічної кризи. URL : https://tourlib.net/statti_ukr/ratova.htm 

3. Іванишина Л. Л. Перспективи та проблеми кейтерингу в Україні. URL : 

https://tourlib.net/statti_ukr/ivashyna.htm 

 

 

 

 



149 

УДК 658.3:640.4:640.43 (045) 

Анна Гаврилюк 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглянуто традиційні та інноваційні методи управління 

персоналом в закладах ресторанного господарства, здійснено короткий аналіз 

їх змісту, дано оцінку. 

Ключові слова: управління, персонал, методи управління, традиційні та 

інноваційні методи управління персоналом, заклад ресторанного господарства. 

Постановка проблеми. В умовах сьогоденних викликів важливу роль у 

діяльності закладів ресторанного господарства займає управління персоналом. 

Злагоджене, послідовне управління персоналом є запорукою досягнення 

закладом визначених цілей, адже пронизує всі аспекти його діяльності, впливає 

на продуктивність діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти проблеми управління 

персоналом в закладах ресторанного господарства зазнали висвітлення у 

працях багатьох українських та зарубіжних авторів (В. Архіпова, Т. Базаров, 

Д. Богиня, М. Бондар, А. Булгакова, О. Бурба, А. Касич, А. Кібанов, 

А. Лобанова, О. Наумов, В. Співак, ін.). Разом з тим, проблема не втрачає своєї 

актуальності та потребує продовження наукових пошуків. 

Мета статті – розглянути основні методи управління персоналом в 

закладах ресторанного господарства та необхідність впровадити інноваційні 

методи управління персоналом. 

Виклад основного матеріалу. Управління – це вплив однієї особи/групи 

осіб на іншу особу/групу осіб заради досягнення визначених цілей [1]. 

Управління персоналом – це  діяльність, що спрямована на досягнення 

найбільш ефективного використання працівників для досягнення цілей 

підприємства та особистісних цілей. 
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Методи управління персоналом містять у собі комплекс механізмів, 

організованих навколо взаємодії працівників, активізації творчого їх потенціалу 

та інтеграції зусиль задля досягнення визначених цілей. Управління 

персоналом визначає ефективність трудового потенціалу в цілому і кожного 

працівника окремо [2]. 

До традиційних методів управління персоналом відносять: 

- адміністративні (ґрунтуються на владі, дисципліні та покаранні, відомі в 

історії як «метод батога»; вони спираються на адміністративну 

підпорядкованість об'єкта суб'єкту, ґрунтуються на ієрархії управління; 

орієнтуються на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність трудової 

дисципліни, почуття обов'язку, культура трудової діяльності; діють через 

правові норми, інструкції, організаційні схеми, нормування, накази, 

розпорядження, які використовуються в процесі оперативного управління); 

- економічні (базуються на використанні економічних стимулів і відомі як 

«метод пряника»; за їх допомогою здійснюється матеріальне стимулювання як 

колективу, так і окремих працівників; діють через економічні нормативи 

діяльності, систему матеріального заохочення, участь у розподілі прибутку, 

премії); 

- соціально-психологічні (засновані на використанні моральних стимулів 

до праці і впливають на персонал за допомогою психологічних механізмів з 

метою переведення адміністративного завдання в усвідомлений обов'язок, 

внутрішню потребу людини; діють через формування колективу, створення 

нормального психологічного клімату й творчої атмосфери, особистий приклад, 

задоволення культурних і духовних потреб працівників, встановлення 

соціальних норм поведінки і соціального стимулювання розвитку колективу, 

реалізацію моральних санкцій і заохочення, соціальний захист) [3]. 

Інноваційні методи управління персоналом включають в себе підбір 

персоналу, оцінку роботи, навчання персоналу, винагороди, кар’єрне зростання. 

Метод підбору персоналу передбачає структурованість та результативність 

процесу добору штату.  
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Метод оцінки роботи дає можливість оцінити працівників. І тут є  два 

стилі, перший який дає змогу оцінити працівника за його результатами та 

досягненнями. Другий стиль оцінює завдяки чому вони досягли такого 

результату. 

Метод навчання персоналу спрямовується на набуття персоналом нових, 

сучасних знань та навичок. 

Методи винагород передбачає мотивацію персоналу шляхом фінансових 

відзнак, коригування робочого графіка, премій, привітання з знаменними 

датами і т.д. 

Метод кар’єрного зростання передбачає забезпечення професійного росту, 

розвитку персоналу завдяки стажуванню та підвищення кваліфікації. 

Переваги та недоліки інноваційних методів управління відображені у 

таблиці [4]. 

Таблиця 1 - Переваги та недоліки інноваційних методів управління 

персоналом 

 Переваги Недоліки 

Підбір персоналу Можливість постійної професійної та 
психологічної  оцінки працівників з 

подальшим урахуванням особливостей 
організації та посади працівника у 

майбутньому. 

Витрати часу та 
капіталу. 

Оцінка роботи Активність у сфері інноваційної діяльності, 
створенні нового, через  можливості 

обговорення своєї роботи з керівництвом. 

Витрати великої 
кількості часу. 

Навчання 
персоналу 

Підвищення потенціалу працівників і всієї 
компанії в цілому, продуктивності персоналу

Витрати на тренінги та 
навчальну літературу. 

Система винагород Зростання вмотивованості у працівників до 
створення нових проектів, підвищення рівня 

задоволеності працею. 

Економічні витрати. 

Кар’єрне зростання Підвищення зацікавленості сферою діяльності 
підприємства; зниження плинності кадрів. 

Підвищення рівня 
конкуренції серед 

працівників. 

 

Розібравши усі перевага та недоліки інноваційних методів ми можемо 

побачити, що недоліків у них значно менше, ніж переваг. 
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Зосередимося на сучасних методах пошуку інноваційних ідей щодо 

вдосконалення управління персоналом. До найбільш ефективних серед них 

відносять:  

- «Альтер-его» (вирішення будь-якого питання з точки зору відомої 

людини). Застосування цього методу дозволяє спрогнозувати рішення, 

використовуючи стиль та ідеї відомих особистостей; 

- «Сесія питань» (мозковий штурм, мінімум критики, максимум свободи 

думки). Передбачає обговорення ряду попередньо сформульованих питань у 

форматі мозкового штурму (брейнстормінгу) з повною свободою висловлювань 

думок без обтяження критикою; 

- «Символ» (представлення проблеми чи питання певним символом, який 

максимально відповідає цій проблемі; кожний елемент символу може бути 

відповіддю на питання). За цією методикою керівник формулює проблему та 

пропонує групі працівників придумати аналогію у вигляді певного символу. За 

складеним списком атрибутів даного символу група продумує способи їх 

застосування для вирішення проблеми; 

- «Виклик» (керівник формує уявну проблему, а персонал повинен 

вирішити її без будь-якої допомоги). За цим методом керівник кидає виклик 

підлеглим, випливаючи на їх підсвідоме бажання довести свою спроможність 

самостійно вирішувати проблеми та приймати рішення; 

- «Метод SCAMPER» (вирішення проблеми шляхом заміни, комбінації, 

адаптації, модифікації, застосування, ліквідації, створення протилежності). 

Назва методу включає перші букви дій, які потрібно зробити персоналу над 

продуктом, послугою чи явищем в організації; 

- «Метод провокацій» (пошук вигоди від незвичайних, навіть безглуздих 

ідей). Цей метод сприяє генеруванню серед персоналу ідей, які виходять за 

межі стандартних моделей мислення і особливо корисний, коли підприємство 

хоче створити абсолютно новий товар, розпочати новий бізнес; 

- «Рефреймінг» (використовується для вирішення важливих бізнес-

проблем). Керівник доручає підлеглим грати різні ролі при критичній оцінці 

різних складових продукту чи послуги підприємства та вислуховує їх думку, 

фіксуючи нові ідеї; 
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- «Метод інверсії» (пошук раціональних рішень проблеми при аналізі 

протилежного завдання). За цим методом керівник ставить перед підлеглими 

завдання, протилежне тому, яке він хоче вирішити. Цей метод дозволяє 

працівникам побачити те, чого б вони не помітили при прямому формулюванні 

проблеми [5]. 

Висновки. Представлені традиційні та інноваційні методи управління 

персоналом в закладах ресторанного господарства можуть використовуватися 

як окремо, так і в сукупності. Ефективність їх застосування визначається 

специфікою закладу та умовами його функціонування.  
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У статті досліджено технологічні застосування та обґрунтування 

доцільності використання цукрозамінників при виробництві борошняних 

кондитерських виробів (БКВ), як для харчування населення, так і для 

спеціального дієтичного призначення. Обґрунтовано склад та властивості 

таких цукрозамінників : фруктоза (фруктовий цукор), лактоза (молочний 

цукор), сорбіт, ксиліт (Е 967), лактоза (молочний цукор), лактитол (лактит 

Е966), ізомальт (Е953). 

Ключові слова: цукрозаміники, фруктоза, лактоза, сорбіт, ксиліт (, лактоза, 

лактитол, ізомальт. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Проблема заміни цукру в харчових продуктах тісно 

пов’язана з тим, що харчування сучасної людини характеризується: надлишком 

енергетичноємної, висококалорійної їжі; надлишком кількості 

легкозасвоюваємих цукрів – сахарози, глюкози, крохмалю, мальтодекстринів. 

Такий дисбаланс обумовлює збільшення маси тіла та розвитку ожиріння. Друга 

причина необхідності заміни цукру в продуктах – постійне зростання у 

населення захворюваності цукровим діабетом 2-го типу. В такій ситуації 

харчова промисловість може допомогти провести корекцію дисбалансу раціону, 

що склався та запропонувати вибір: традиційний продукт або його 

альтернативна «полегшена» версія. При цьому обидва продукти повинні бути з 

відмінними смаковими властивостями, привабливі та доступні. Кондитерські 

вироби не є основною складовою харчування сучасної людини але вони 

займають певну, і не останню, нішу в раціоні харчування, особливо у дітей.  
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Аналіз складу сучасних кондитерських виробів, в тому числі і борошняних 

кондитерських виробів (БКВ), показав, що він не відповідає вимогам сучасної 

нутриціології. БКВ мають високу калорійність, перевантажені вуглеводами та 

жирами, в них недостатня кількість незамінних амінокислот, поліненасичених 

жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин, рослинних волокон. Сучасні 

технології, дають змогу модернізації хімічного складу і дозволяють розробляти 

БКВ з урахуванням стану здоров`я людини, вікової категорії, фізичного 

навантаження, екологічної ситуації тощо.  

Важливим аспектом у розробленні БКВ спеціального призначення є 

використання речовин з солодким смаком. Ми визнаємо та підтримуємо 

класифікацію солодких речовин, що поділяє їх на дві групи: цукрозамінники та 

підсолоджувачі. Такий поділ обумовлено тим, що при виробництві 

кондитерських виробів цукор виконує роль не тільки носія солодкого смаку але 

і структуроутворювача. Так, при виробництві карамелі цукор обумовлює її 

аморфну структуру; фруктово – 2 ягідного мармеладу – драглеподібну 

структуру; пастили та зефіру – піноподібну; пряників – коагуляційну; печива – 

кристалізаційну структуру.  

Структуроутворюючі цукрозамінники та підсолоджувачі різняться також 

за показниками цукрового еквіваленту (або «індексу солодкості», або 

«коефіцієнту солодкості»). Цю величину розраховують із кількості солодкої 

речовини, яка забезпечує в розчині рівень солодкості ідентичний солодкості 

розчину цукрози (5-10 %). Визначається він за допомогою сенсорного аналізу.  

Підсолоджувачі мають цукровий еквівалент, що значно перевищує 

цукрозу. Тому застосовуються вони в кількостях, значно менших аніж 

рецептурна закладка цукру. До цукрозамінників відносяться речовини із групи 

цукрових (багатоатомних) спиртів або поліолів. Їх цукровий еквівалент 

порівнюється з цукрозою.  

В закордонній літературі замість терміну «цукровий еквівалент» часто 

використовують «відносна солодкість», яка вимірюється по відношенню до 

цукрози, солодкість якої прийнята за 1.  
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування 

доцільності використання цукрозамінників при виробництві борошняних 

кондитерських виробів (БКВ), як для харчування населення, так і для 

спеціального дієтичного призначення.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Розробленням 

кондитерських виробів для хворих на цукровий діабет займались та займається 

багато вчених: в НУХТ проф. Дорохович А. Н. і її учні Поліщук Т. Я.,        

Корецька І. Л., Оболкіна В. І., Смик О. В., Бабіч О. В.; в КНТЕУ проф. 

Пересічний М. І. та його учні Кравченко М. Ф., Федорова Д. В.; у Відкритому 

міжнародному університеті розвитку людини „Україна” проф. Калакура М. М. 

та її учні; в ОНАХП проф. Карнаушенко Л. І., проф. Іоргачова К. Г. В їх 

дослідженнях в якості цукрозамінників та підсолоджуачів використовувались 

сорбіт, фруктоза, продукти переробки стевії, отизон. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Один із широко 

розповсюджених альтернативних замінників цукру – фруктоза. Її завжди 

розглядають у групі цукрозамінників, оскільки її індекс солодкості дорівнює – 

1,2 – 1,7. Однак формально фруктоза не повинна розглядатися як 

цукрозамінник, оскільки цей термін відноситься до харчових добавок, а 

фруктоза не є харчовою добавкою. Вона відноситься до харчових інгредієнтів, 

які можуть використовуватися у вигляді самостійного харчового продукту.  

Фруктоза (фруктовий цукор) – моноцукрид, який називається також 

левулезою. Фруктоза найбільш солодкий з усіх цукрозамінників. По деяким 

даним солодкість її досягає 1,73 солодкості цукру, але частиш зазначена 

солодкість становить 1,5. Фруктоза має низький глікемічний індекс, він у                

2,9 рази нижче ніж цукрози. Але головна перевага фруктози у тому, що для її 

засвоєння непотрібен гормон інсулін. Тому фруктозу дозволено 

використовувати у харчуванні хворих на цукровий діабет з розрахунку 0,5- 1,0 г 

на 1 кг маси тіла, за виключенням рідких випадків несприйняття фруктози [1].   

Також не рекомендовано споживати фруктозу у кількостях які 

перевищують 90 г на добу 2]. Доведено корисність фруктози для організму 
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людини так як її засвоєння не перевантажує підшлункову залозу, крім того 

фруктоза має тонізуючій ефект і її рекомендовано споживати особам при 

великому фізичному навантаженні. Встановлено, що після споживання 

фруктози при фізичному навантаженні втрата м’язового глікогену у двічі 

менша, ніж при споживанні глюкози.  

В світі зараз існує більше 20 підприємств по виробництву фруктози, 

більша частина яких розташована у Європі та Китаї. Сировиною для отримання 

фруктози є розчини глюкози, які отримують з крохмалемісткої 5 сировини. 

Фінська фірма „Суомен Сотерн” отримує фруктозу шляхом гідролізу цукрози, 

для отримання 1 кг кристалічної фруктози витрачують 1,5- 2,0 кг цукрози.  

Вище наведені властивості фруктози свідчать про те, що її доцільно 

використовувати при виробництві БКВ для усіх груп здорового населення та 

для спеціального дієтичного споживання. Однак враховуючі те, що фруктоза це 

імпортна сировина і її вартість в декілька разів більша за цукор ми вважаємо, 

що в першу чергу її доцільно використовувати при виробництві БКВ для 

хворих на цукровий діабет, дітей та спортсменів.  

Лактоза (молочний цукор) – дицукрид, який складається з молекули 

глюкози та галактози. Отримують лактозу з молочної сироватки. Лактоза має 

низьку солодкість – 0,3 від солодкості цукрози. Калорійність її така як і у 

цукрози. Слід враховувати, що лактозу не усі люди можуть вільно споживати – 

у багатьох людей в організмі недостатньо ферменту -галактозидази (лактази), 

який розщеплює лактозу на глюкозу та галактозу і тому у цих людей 

спостерігається дискомфорт у шлунково-кишковому тракті при її споживанні.  

В той же час лактоза має важливе значення для розвитку організму дитини. 

Споживання їжі, яка містить лактозу призводить до збільшення відносного 

вмісту в кишечнику молочнокислих бактерій, що уповільнює розвиток 

гнилісної мікрофлори. Лактоза регулює всмоктування та обмін магнію, 

фосфору, кальцію, впливає на ріст дитини не залежно від вітаміну Д [1].  

Лактоза, як замінник цукру не знайшла широке застосування, але продукти 

її переробки використовують досить часто. Так шляхом демінералізованого 
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гідролізу лактози був отриманий штучний замінник меду, який складається з 

глюкози та галактози. БКВ з застосуванням лактози на сьогоднішній день не 

виготовляють. Однією з причин цього є її дуже низька розчинність – 16 % при 

200 оС. Підсумовуючи викладене, вважаю що лактозу можна застосовувати при 

виготовленні БКВ спеціального дієтичного споживання в комбінації з іншими 

цукрозамінниками. 

Сорбіт за міжнародною класифікацією харчових добавок – Е 420. На мою 

думку у кондитерському виробництві сорбіт потрібно розглядати не як харчову 

добавку, а як сировину.  

Сорбіт представляє собою шестиатомний спирт, відноситься до групи 

поліолів. Сорбіт ще іноді називають „Д-глюцид”. Вперше сорбіт був отриманий 

у 1872 році французьким хіміком Ж. Брусино шляхом екстракції з горобини і 

тому ця солодка речовина отримала назву на честь горобини – сорбіт (горобина 

на латинському – sorbus). На теперішній час сорбіт отримують з глюкози 

шляхом гідролізу. Сорбіт широко використовується у фармацевтичній 

промисловості. Сорбіт можна споживати хворим на цукровий діабет тому, що 

він не сприяє швидкому підвищенню рівні цукру у крові і не провокує 

додаткового утворення інсуліну підшлунковою залозою. Солодкість сорбіту 

складає 0,48-0,6 від солодкості цукрози. Сорбіт достатньо добре розчиняється у 

воді. При 200 оС його розчинність складає 58 %, в той час 6 як у цукрози –              

67,8 %. Розчинення сорбіту у воді відбувається з поглинанням тепла, внаслідок 

чого утворюється прохолоджуючий ефект. Існують рекомендації відносно 

добової норми (10-20 г), яку не рекомендовано перевищувати. Є інформація, що 

щоденне вживання сорбіту у кількості 20-40 г призводить до збільшення 

виведення з організму тіаміну, рибофлавіну, N1- нікотинаміну [1, 2 ], також 

існує інформація про нешкідливість при тривалому споживання сорбіту у 

харчуванні.  

Підсумовуючи викладене, вважаю що сорбіт можна використовувати при 

виробництві БКВ спеціального дієтичного споживання, особливо для хворих на 

цукровий діабет та осіб з певними порушеннями роботи кишечнику 

(схильністю до закрепів). 
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Ксиліт (Е 967) – п’ятиатомний спирт, представляє собою білий 

кристалічний порошок, солодкість якого 0,7 – 1,0 від солодкості цукрози. 

Ксиліт добре розчинюється у воді, при розчиненні поглинається велика 

кількість енергії і утворюється прохолоджуючий ефект. Калорійність 

наближена до цукрози та дорівнює 4,0 ккал/г.  

Клінічні спостереження по споживанню ксиліту, як цукрозамінника при 

харчуванні хворих на цукровий діабет, дали позитивні результати. Він швидко 

засвоюється, при цьому підвищення рівню цукру у крові не відбувається. Однак 

відмічають випадки короткочасного підвищення рівню цукру у крові, який 

швидко повертається до нормального стану [1].  

При споживанні ксиліту у кількості, що перевищує 50 г на добу може 

спостерігатись розлад шлунку. Внаслідок цього рекомендована добова норма 

споживання ксиліту складає 30-50 г. Ксиліт рекомендовано використовувати як 

жовчогінний засіб. В деяких дослідженнях встановлено, що ксиліт може 

сприяти підвищенню артеріального тиску, внаслідок чого його не можна 

рекомендувати споживати особам з гіпертонічною хворобою. Крім того особам 

літнього віку не рекомендується тривалий час споживати ксиліт так як він може 

впливати на розвиток атеросклеротичних змін в кровоносних судинах 2, 3. 

Вміст ксиліту у харчових продуктах не нормується, використання його у 

харчових продуктах, у тому числі і у БКВ, відбувається згідно рецептур.  

Вважаю, що ксиліт можна використовувати при виготовлення БКВ для 

хворих на цукровий діабет, однак ці вироби недоцільно рекомендувати особам 

літнього віку та особам з гіпертонічною хворобою.  

Лактитол (лактит Е 966) – поліол, який отримують з лактози шляхом 

гідрогенізації при високих температурах. Калорійність лактиту у два рази 

менша за калорійність цукру і дорівнює 2 (2,4) ккал/г. Лактит не підвищує 

рівню глюкози у крові і не потребує інсуліну для засвоєння, має дуже низький 

глікемічний індекс – 3,0 тоді як цукроза – 92,4 (етолон пшеничний хліб). 

Внаслідок цього лактитол рекомендовано до споживання хворим на цукровий 

діабет. Завдяки своїй структурі лактитол не гідролізується та не всмоктується у 
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тонкому кишечнику, а тільки у товстому, де він ферментується, пригнічуючи 

при цьому патогенну мікрофлору. Таким чином, лактитол відноситься до 

функціональних інгредієнтів – пребіотиків. Це дозволяє вважати його 

ефективним при дисбактеріозі. Завдяки тому, що 7 лактитол не ферментується 

у ротовій порожнині після споживання продуктів з лактитолом рН не 

знижується менше 5,7, і це сприяє збереженню емалі зубів.  

Доведено, що лактитол безпечний цукрозамінник і його добова доза не 

лімітується. Однак внаслідок того, що лактитол може мати легкий 

послаблюючий ефект, науковим комітетом по харчовим продуктам ЕС 

рекомендовано споживати його до 50 г на добу. Лактитол має низьку 

солодкість – 0,3-0,35 від солодкості цукру, тому для збільшення солодкості 

продуктів харчування, у тому числі і БКВ, лактитол доцільно використовувати 

в комбінації з високосолодкими цукрозамінниками, наприклад, фруктозою або 

з підсолоджувачами. Лактитол має гарну розчинність, яка при 200 оС лише на 

10 % менша за розчинність цукрози, при 500 оС вона дорівнює розчинності 

цукру.  

Підсумовуючи викладену інформацію зрозуміло, що лактитол доцільно 

використовувати при виробництві БКВ для хворих на цукровий діабет, людей 

похилого віку, осіб з надлишковою масою тіла.  

Ізомальт (Е 953) має назву також ізомальтит. Отримують його з цукрози, 

шляхом ферментативної обробки перетворюють у ізомальтулозу, з якої 

поводять реакцію каталітичного гідрування. Солодкість ізомальту дорівнює             

0,5 солодкості цукрози. Ізомальт в організмі повільно засвоюється, сприяє 

обміну речовин і ферментується головним чином у товстому кишечнику, тобто 

виконує пребіотичні функції, має невисоку калорійність – 2,0-2.4 ккал/г, що дає 

можливість виготовляти БКВ на його основі зі зниженою калорійністю.  

Ізомальт не підлягає впливу кислотоутворюючих бактерій в ротовій 

порожнині і, тим самим, перешкоджає розвитку карієсу зубів. Крім того він 

підвищує салівацію, знижує кислотність і збільшує вміст кальцію в емалі зубів. 

2, 5.  
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Розчинність ізомальту значно менша розчинності цукрози 27 % при 200 оС, 

що може викликати певні технологічні труднощі у застосуванні його при 

розробленні БКВ. Головна перевага ізомальту полягає в тому що його можна 

використовувати при створенні продуктів харчування для хворих на цукровий 

діабет, тому що для його засвоєння не потрібен гормон інсулін, він не викликає 

підвищення рівню цукру у крові, глікемічний індекс 3,0 (еталон пшеничний 

хліб). Об’єднаний комітет по харчовим добавкам ВООЗ визнав його 

нешкідливість та схвалив його щоденне споживання без обмежень. На 

сьогоднішній день він застосовується у більш ніж 40 країнах світу 2, 4 .  

Ізомальт як функціональний інгредієнт пребіотичної дії доцільно 

використовувати при виробництві БКВ для хворих на цукровий діабет, людей 

похилого віку. Пропонуємо цукрозамінники солодкість, яких більш ніж на               

30 % вища за солодкість цукру (цукрози) відносити до речовин з високим 

ступенем солодкості, цукрозамінники солодкість яких знаходиться у                 

межах ± 8 - 30% до солодкості цукрози – до речовин з середньою солодкістю, 

цукрозамінники солодкість, яких менше солодкості цукрози більш ніж на                

40 % – до речовин з низьким рівнем солодкості, речовини солодкість яких 

менша за солодкість цукру на 60 % - до речовин з дуже низькою солодкістю. За 

рівнем калорійності пропонуємо наступне поділення цукрозамінників: у 

випадку якщо 1 г солодкої речовини дає організму 4 та більше ккал енергії 

відносити їх до речовин з високим рівнем калорійності, від 2,5 до 4 ккал – 

середній рівень калорійності, менше 2,5 – низький. За глікемічним індексом ми 

поділяємо солодкі речовини на речовини з високим глікемічним індексом 

(еталон білий хліб) – вище 100 %, середнім – від 60 до 100 %, низьким від                

20 до 50 %, та дуже низьким менше 20 % [4, 5]. 

Найважливішим пунктом у класифікації цукрозамінників яку ми 

пропонуємо, є потреба гормону інсуліну при їх засвоєнні.  

Я також вважаю за доцільне ввести до класифікації цукрозамінників пункт 

щодо їх можливості сприяти або не сприяти розвитку карієсу. Важливою 

властивістю цукрозамінників, як і будь яких інших речовин, є їх здатність до 

пребіотичної дії.  
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Висновки. Підсумовуючи викладене вважаю за доцільне зазначити, що при 

розробці рецептури БКВ спеціального призначення необхідно враховувати всі 

особливості цукрозамінників: органолептичні, фізіологічні, технологічні, 

економічні, але для надання виробам спеціального дієтичного спрямування 

доцільно віддавати перевагу фізіологічним властивостям як цукрозамінників 

так і інших сировинних інгредієнтів та харчових добавок. Робота по 

розробленню БКВ спеціального призначення повинна проводиться з 

урахуванням вимог до потреб людини в залежності від віку, фізичного 

навантаження, екологічні ситуації та стану здоров´я.  
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Постановка проблеми. Пocтiйнo зрocтaючa кoнкуренцiя в cферi 

туриcтичних пocлуг вимагає рoзвитку нoвих видiв туризму. Нa Зaхoдi 

упродовж останніх років пoпит на оздоровчий туризм, який є вcеcезoнним 

турпрoдуктoм, виявився настільки великим, щo бaгaтo крaїн були змушенi 

переглянути cвoю пoлiтику в гaлузi туризму. 

Зaгaльнocвiтoвa мoдa нa здoрoвий спосіб життя та здоровий зoвнiшнiй 

вигляд пocтупoвo oхoплює Укрaїну: зa ocтaннi деcять рoкiв попит на 

оздоровчий туризм зрic мaйже нa третину. З oгляду нa те, щo Укрaїнa володіє 

oдним iз нaйкрaщих рекреаційних пoтенцiaлiв у Єврoпi, розвиток оздоровчого 

туризму все більше утверджується у якості прioритетного нaпряму рoзвитку 

вiтчизнянoгo туризму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рiзнi acпeкти рoзвитку 

лiкувaльнo-oздoрoвчoгo туризму у крaїнaх Єврoпи тa Укрaїни знaйшли 

вiдoбрaжeння у рoбoтaх тaких українських та зарубіжних вчeних як 

O. Вeтiтнєв, I. Вoлкoвa, В. Кaзaкoв, М. Мaльcькa, .A. Нaбeдрiк, A. Пaрфiнeнкo, 

В. Cтaфiйчук, Р. Cухoв, O. Фeдякiн, Н. Фoмeнкo, E. Кaуфмaн, Х. Мюллeр, 

Х. Нaрштeдт, ін. 

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є aнaлiз теоретичних засад дослідження 

oздoрoвчoгo туризму. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж останніх років oздoрoвчий туризм 

зaзнaв суттєвих змiн та продовжує еволюціонувати. Трaдицiйнi курoрти масово 

перетвoрюютьcя нa пoлiфункцioнaльниi оздоровчі центри, рoзрaхoвaнi нa 

ширoке кoлo cпoживaчiв. 

У cвiтi постійно зрocтaє кiлькicть людей, якi пoтребують вiднoвлювaльних 

aнтиcтреcoвих прoгрaм i хочуть підтримувати гaрну фiзичну фoрму. Перевaжнo 

це люди cередньoгo вiку, якi не бaйдужi дo aктивнoгo фiзичнoгo вiдпoчинку. В 

умoвaх курoрту для дaнoї групи рекреaнтiв мoжливе прoведення ширoкoгo 

cпектру рiзнoмaнiтних рекреaцiйних прoгрaм тa пocлуг, cеред яких: oздoрoвчa 

хoдьбa, рiзнoмaнiтнi cпoртивнo-рекреaцiйнi впрaви, iгри тa iн. [3]. 

Oздoрoвчий туризм - цe вид туризму, який ґрунтується на лiкувaльнo-
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дiaгнocтичних, рeaбiлiтaцiйних, прoфiлaктичних пocлугах, що надаються 

туристам у мicцeвocтях, вiдмiнних вiд мicця пocтiйнoгo їх прoживaння i якi 

вoлoдiють нeoбхiдними для цьoгo прирoдними, мaтeрiaльними i людcькими 

рecурcaми з мeтoю прeвeнтивних зaхoдiв, рeaбiлiтaцiї, лiкувaння рiзних 

пaтoлoгiй. 

Oздoрoвчий туризм пeрeдбaчaє дocягнeння нacтупних цiлeй: лiкувaння, 

oздoрoвлeння, вiднoвлeння, прeвeнцiя, вiдпoчинoк. 

Ocнoвними мeтoдaми, викoриcтoвувaними в oздoрoвчому туризм є: 

клiмaтoтeрaпiя - лiкувaння зa дoпoмoгoю cприятли вoгo для кoнкр eтн oгo 

oргaнiзмуклiмaту; бaльнeoтeрaпiя - лiкувaння мiнeрaльними вoдaми; 

пeлoїдoтeрaпiя - цe лiкувaння cпeцiaльними грязями; фiзioтeрaпiя - лiкувaння зa 

дoпoмoгoю фiзичних чинникiв;дiєтoтeрaпiя - дoтримaння вiдпoвiднoгo рeжиму 

хaрчувaння; тeрмoтeрaпiя - викoриcтaння цiлющих влacтивocтeй рiзних 

тeмпeрaтурних рeжимiв; нeтрaдицiйнi мeтoди лiкувaння, які фoрмувaлиcя в 

рiзних дecтинaцiях зaлeжнo вiд рecурcнoї тa coцioкультурнoї їх cклaдoвoї. 

Ceрeд пoпулярних мeтoдiв нeтрaдицiйнoї мeдицини дoцiльнo видiлити: 

aпiтeрaпiю, фiтoтeрaпiю, фунгoтeрaпiю, гiрудoтeрaпiю, aкупунктуру, aюрвeду, 

йoгу, гiпнoтeрaпiю тa iн. 

Oздoрoвчий туризм мaє низку визнaчaльних oзнaк:  

1) перебувaння нa будь-якoму курoртi, незaлежнo вiд зaхвoрювaнь, 

пoвиннo бути дocтaтньo тривaлим (не менше трьoх тижнiв), iнaкше бaжaнoгo 

oздoрoвчoгo результaту (ефекту) не дocягнути;  

2)  лiкувaння нa курoртaх кoштує дoрoгo. Цей вид туризму рoзрaхoвaний 

перевaжнo нa зaмoжних клiєнтiв, звичaйнo oрiєнтoвaних не нa cтaндaртний 

нaбiр медичних пocлуг, a нa iндивiдуaльну прoгрaму лiкувaння;  

3)  нa курoрти їдуть люди cтaршoї вiкoвoї групи, кoли зaгocтрюютьcя 

хрoнiчнi хвoрoби aбo ocлaблений oргaнiзм не мoже cпрaвлятиcь iз щoденними 

cтреcaми нa рoбoтi i в пoбутi. Вiдпoвiднo цi туриcти рoблять вибiр мiж 

курoртaми, щo cпецiaлiзуютьcя нa лiкувaннi кoнкретнoї хвoрoби, курoртaми 

змiшaнoгo типу, якi мaють зaгaльнoзмiцнювaльний вплив нa oргaнiзм i 

cприяють вiднoвленню cил.  
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Oздoрoвчий туризм на сьогодні видaєтьcя oдним з нaйперcпективнiших 

видiв туризму Укрaїни. Вiн рoзвивaєтьcя зa рaхунoк знaчних реcурciв: 

мoрcькoгo узбережжя, гaрячих, теплих i хoлoдних мiнерaльних джерел, 

лiкувaльних лимaнoвих рoдoвищ грязi, лiciв тoщo, якими бaгaтa крaїнa. Iнтереc 

дo oздoрoвчoгo туризму в Єврoпi пocтiйнo зрocтaє, щo в знaчнiй мiрi 

oбумoвленo демoгрaфiчними тенденцiями 

Турбoтa прo здoрoв’я, пiдвищeння життєвoї aктивнocтi cтaли нeвiд’ємнoю 

чacтинoю cучacнoї cиcтeми цiннocтeй. У нaшi днi знaчнoгo пoширeння нaбув 

лiкувaльнo-oздoрoвчий туризм. Врaхoвуючи зрocтaння рiвня зaхвoрювaнocтi 

нaceлeння, пoгiршeння йoгo cтaну здoрoв’я тa пoширeння coцiaльнo нeeзпeчних 

тa хрoнiчних зaхвoрювaнь, цeй нaпрям туризму нaбувaє вce бiльшoї 

пoпулярнocтi.  

Ocoбливoї увaги при вирiшeннi зaвдaння збeрeжeння вiдпoвiднoгo рiвня 

здoрoв’я нaceлeння пoтрeбує мeдичнa гaлузь Укрaїни тa її oкрeмi зaклa ди, щo є 

бaзoвим пiдґрунтям для рoзвитку мeдичнoгo тa лiкувaльнo-oздoрoвчoгo 

туризму [1]. Впрoвaджeння i прoвeдeння мeдичнoї рeфoрми в Укрaїнi, 

зaтвeрджeння кoнцeпцiї тa вiдпoвiдних зaкoнiв мaє дaти пoштoвх дo рoзвитку 

як cутo мeдичнoї гaлузi, тaк i cумiжних гaлузeй, зoкрe мa туризму тa йoгo 

мeдичнoгo тa лiкувaльнo-oздoрoвчoгo нaпрямiв. У зв’язку з цим, здoрoв’я для 

кoжнoї людини cтaлo зaпoрукoю пoв нo цiннoгo, щacливoгo i тривaлoгo життя. 

Здoрoвий cпociб життя cтaє прecтижним й в уcьoму cвiтi зрocтaє кiлькicть 

людeй, якi хoчуть пiдтримувaти гaрну фiзичну фoрму тa мaють пoтрe бу в 

eфeктивних aнтиcтрecoвих прoгрaмaх. В ocнoвнoму цe люди ceрeдньoгo вiку, 

якi вiддaють пeрeвaгу aктивнoму вiдпoчинку й oбмeжeнi в чaci. Кoриcтуютьcя 

пiдвищeним пoпитoм тaкoж прoгрa ми типу «фiтo-крaca-oмoлoджeння». 

Нa пiдcтaвi вивчення мiжнaрoднoгo дocвiду функцioнувaння cпa-курoртiв, 

для тoгo, щoб caнaтoрнo-курoртi зaклaди Укрaїни aктивнiше зaпрoвaджувaли 

прoгреcивнi мiжнaрoднi принципи i cтaндaрти oздoрoвчoгo туризму, нaми 

рoзрoбленi тaкi узaгaльненi рекoмендaцiї для керiвництвa вiтчизняних 

caнaтoрнo-курoртних кoмплекciв:  
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- рoзрoбити вaрiaтивнi aбoнементи кoмплекcних oздoрoвчих пocлуг (з 

кiлькicтю зaнять вiд 1-2 дo 3-4 рaзiв нa тиждень);  

- звернути увaгу нa cклaдaння (фoрмувaння) iндивiдуaльних прoгрaм 

зaнять з нacтупним кoнтрoлем iнcтруктoрa;  

- в тренaжернoму зaлi прoвoдити cилoвi тa aерoбнi тренiнги, перcoнaльний 

тренiнг;  

- прoпoнувaти рiзнoмaнiтнi види aерoбiки для рiзних рiвнiв 

пiдгoтoвленocтi вiдпoчивaльникiв (клiєнтiв), a тaкoж кoмбiнoвaнi тренiнги для 

чoлoвiкiв i жiнoк, cпрямoвaнi нa рoзвитoк гнучкocтi тa iнших якocтей;  

- зaпрoвaдити в бacейнi для рiзних вiкoвих груп aквaaерoбiку (нa рiзних 

рiвнях глибини);  

- удocкoнaлювaти cиcтему oздoрoвчoгo cервicу нoвими прoгрaмaми пiд 

кoнкретну мaтерiaльнo-технiчну бaзу;  

- aктивiзувaти oргaнiзaцiю ближньoгo туризму в умoвaх caнaтoрнo-

курoртнoгo лiкувaння;  

- cиcтемaтичнo вдocкoнaлювaти мережу i рoзрoбляти нoвi турмaршрути 

пiшoхiднoгo туризму, велoтуризму, кiннoгo туризму, мaршрути теренкуру, 

cкaндинaвcькoї хoдьби;  

- при рoзрoбцi i будiвництвi нoвoї caнaтoрнoї лiкувaльнo-oздoрoвчoї 

cтруктури врaхoвувaти iнтереcи i рейтинг пoпулярнocтi кoжнoї пocлуги;  

- рoзвивaти пiшoхiдний лiкувaльний туризм, гiпoтерaпiю;  

- ocoбливу увaгу звернути нa викoриcтaння мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи 

caнaтoрнo-oздoрoвчoгo кoмплекcу у перioд «мертвoгo cезoну» [2, c. 132].  

Висновки. Тaким чинoм, oздoрoвчий туризм – це cпецiaлiзoвaний вид 

туризму, cпрямoвaний нa вiднoвлення здoрoв'я чи прoфiлaктику 

(пoпередження) зaхвoрювaнь, метoю якoгo є лiкувaння, oздoрoвлення, 

рекреaцiя i вiдпoчинoк. Метoю лiкувaльнo-oздoрoвчoгo туризму є кoмплекcне 

тa рaцioнaльне викoриcтaння прирoдних лiкувaльних реcурciв в лiкувaльнo-

прoфiлaктичних цiлях. Вiдпoвiднo дo вищеcкaзaнoгo, лiкувaльнo-oздoрoвчий 
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туризм пoдiляєтьcя нa лiкувaльний, метoю якoгo є влacне лiкувaння, терaпiя, 

реaбiлiтaцiя пicля зaхвoрювaнь, i прoфiлaктичний (веллнеc-туризм), 

cпрямoвaний нa пiдтримку oргaнiзму в здoрoвoму cтaнi i збереження бaлaнcу 

мiж фiзичним i пcихoлoгiчним здoрoв’ям людини. Веллнеc туризм, у cвoю 

чергу, мoже бути aктивним (cпoрт i фiтнеc) тa пacивним (прoгрaми крacи). 

Укрaїнa мaє виcoкий пoтeнцiaл для рoзвитку oздoрoвчoгo туризму, щo мaє 

уci шaнcи cтвoрити вaгoмi пeрeдумoви для йoгo пeрeтвoрeння нa дiєвий чинник 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку Укрaїни. Aлe мaтeрiaльнa бaзa лiкувaльнo-

oздoрoвчoгo туризму, якa зaвжди булa гoрдicтю Укрaїни, кaтacтрoфiчнo 

змeншуєтьcя. Цe cупрoвoджуєтьcя знижeнням якocтi нaдaння пocлуг. 

Cпирaючиcь нa вищecкaзaнe, вивчeння дocвiду прoгрaм oргaнiзaцiї лiкувaльнo-

oздoрoвчoгo туризму у крaїнaх Цeнтрaльнoї Єврoпи є aктуaльним нaукoвo-

прaктичним зaвдaнням, щo зacлугoвує нa вceбiчну увaгу. 
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У статті розглянуто вплив  Інтернет-технологій на діяльність ресторанного 

бізнесу, дано характеристику певним видам Інтернет-технологій, які 

використовуються для зростання ефективності функціонування закладів 

ресторанного господарства. 

Ключові слова: Інтернет-технології, сайт, ресторанне господарство, Wi-Fi, 

онлайн-бронювання, електронне меню, QR-код 

Постановка проблеми. Прагнення людей до регулярного та поживного 

харчування є цілком логічним і життєво необхідними. З розвитком людства 

задоволення постійно зростаючих потреб лише власною працею, на основі 

утримання домашнього господарства, стає неможливим. Як наслідок виникає 

сфера діяльності, в основу якої полягає харчування людей за межами своєї 

домівки (за місцем працевлаштування, навчання, під час подорожі або 

відрядження тощо). 

Загальним визначенням терміну ресторанне господарство є економічна 

діяльність, метою якої є отримання прибутку шляхом створення всіх потрібних 

умов для задоволення потреб клієнтів у комфортному і якісному споживанні 

їжі. 

Ресторанний бізнес в умовах переходу до ринкової економіки має певні 

ускладнення на деяких етапах в результаті здійснення в Україні економічних 

реформ, які не завжди є послідовними та діючими. Проте, саме ця сфера 

підприємницької діяльності, перш за все повинна реалізувати елементи 

ринкового механізму: конкурентоспроможність, боротьба за клієнта, 

збільшення асортименту, товарів та типів послуг. 

Невід’ємною  рисою сучасного соціуму  є активне використання  в 
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економіці та надання переваги інформаційно-комунікаційним технологіям. За 

допомогою цих технологій, а саме їх Internet-ресурсів, значна кількість 

підприємств, у тому числі в сфері ресторанного господарства набувають 

значної конкурентоспроможності та мають можливість ефективного виходу на 

більш масштабні ринки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних і 

практичних аспектів виробництва у сфері ресторанного бізнесу приділяли увагу 

багато відомих науковців,  таких як Архіпова В.В., Калашникова О.Ю., 

Карпенко В.Д., Мостова Н.О., Нечаюк Л.І., Новикова О.В., П’ятницька Г.Т., 

Сірий В.М. та інші. Незважаючи на це, особливості використання Інтернет-

ресурсів у у сфері ресторанного бізнесу залишаються малодослідженими. 

Метою статті є аналіз основних типів використання Інтернет-технологій у 

підприємствах сфери ресторанного бізнесу та аналіз впливу їх застосування у 

вітчизняній та закордонній практиці. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження результатів економічного та 

соціального розвитку суспільства підтверджує, що розвиток усіх сфер, у тому 

числі, і ресторанної може ефективно існувати лише завдяки інноваційним 

технологіям на макро-, мезо- та мікрорівнях, так як вони сприяють модернізації 

та структурній перебудові економіки. Саме тому, питання інноваційних 

технологій залишається відкритим. 

Головними інноваційними технологіями є інформаційно-комп’ютерні, 

вони  розроблені для господарств ресторанного типу, що дають змогу значною 

мірою спростити та оптимізувати перелік специфічних для цього бізнесу 

процесів. Але їх поширенню заважають, перш за все, ненасиченість попиту на 

послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, недостатня 

технологічна культура суспільства. Це все перешкоджає розвитку інноваційних 

процесів. 

Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві 

ресторанного бізнесу очевидна не тільки з точки зору «ведення справ», а й з 

позицій споживачів, оскільки ІС дозволяють більш оперативно працювати з 

розрахунками клієнтів, черговістю обслуговування, забезпеченістю реально 

існуючого  меню усіма необхідними компонентами тощо. 
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У наші дні найбільш поширеною технологією такого типу є застосування у 

ресторанних закладах безкоштовного Wi-Fi. Це дає змогу відвідувачам в 

очікуванні замовлення працювати, слідкувати за новинами, спілкуватися з 

бізнес-партнерами чи друзями онлайн. Wi-Fi (Wireless Fidelity) – це сучасна 

технологія бездротового доступу в Інтернет, що найбільш динамічно 

розвивається. Доступ до мережв Wi-Fi здійснюється завдяки застосуванню 

спеціальних точок доступу. Підключитися до мережі Wi-Fi можна за 

допомогою ноутбуків і мобільних пристроїв, оснащених спеціальною 

функцією. У данний час майже всі сучасні портативні та кишенькові гаджети є 

Wi-Fi-сумісними. 

Проте власники не нових мобільних ПК також можуть легко використати 

цю технологію, встановивши в PCMCIA-слоти своїх комп'ютерів спеціальні 

Wi-Fi-картки. Однією з головних переваг будь-якої Wi-Fi-мережі є можливість 

доступу до Інтернету для всіх її користувачів, яка забезпечується або прямим 

підключенням точки доступу до Інтернет-каналу, або підключенням до неї 

будь-якого сервера, під’єднаного до Інтернет.  

Крім того, однією з головних ІТ-технологій для ресторанного бізнесу є 

впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій зі 

споживачами. Як наслідок виникають послуги доставки замовлень, зроблених 

через Інтернет [1,c. 9-15]. 

Більш ефективним напрямком використання web- і телекомунікаційних 

технологій є технології з нарощування потоку споживачів ресторанів і непрямої 

реклами ресторанних закладів. В даному випадку пробки на дорогах можуть 

бути звернені на користь підприємствам ресторанного господарства шляхом 

використання RFID-технологій . 

В Україні ці системи ще не дуже розповсюджені, але за кордоном вони 

знайшли широке використання. Суть технології в розміщенні поблизу 

ресторанів RFID-міток, які можуть прочитуватися спеціальними портативними 

пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається 

зв'язок з сервером, на якому зберігається найрізноманітніша інформація про 



171 

даний ресторан. Відповідна інформація далі може бути передана на 

спеціальний портативний пристрій, що є у власника. Таким чином, власник 

даного КПК, наприклад, заблукавши або стоячи в пробці, отримує можливість 

переглянути меню зареєстрованого пристроєм, розташованого поблизу 

ресторану, дізнатися про наявність вільних місць, систему знижок і бонусів і 

т.п. 

Дані технології дають змогу також економити  на рекламі - потреба в 

рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично детектується мобільним 

телефоном або КПК, коли його власник проїжджає повз. 

Практично необмежені можливості для онлайн-взаємодій у бізнес-

структурі (у тому числі ресторанних закладів) для споживачів відкриває 

застосування QR-кодування. 

QR (quick response)-код – це двовимірний штрих-код, який несе в собі 

інформацію, що може зчитуватися за допомогою телефону з вбудованою 

камерою. Завдяки легкому розпізнаванню користувач може легко занести в свій 

телефон текстову інформацію, додавати контакти в адресну книгу, переходити 

за Web-посиланнями, відправляти sms-повідомлення тощо. Для зчитування QR-

кодів існують такі безкоштовні та вільні для завантаження з мережі Інтернет 

програми, як I-NIGMA, Kaywa Reader, QuickMark, iMatrix, Neo-Reader. 

Швидкість розпізнання коду дуже висока, їх можна розміщувати на будь-яких 

носіях (починаючи від чеків і меню і закінчуючи різноманітними вивісками) 

[2,c. 123]. 

Заклади ресторанного бізнесу застосовують QR-коди для заохочування 

відвідувачів. На вході до закладу ресторанного бізнесу розміщують рекламний 

плакат або меню з нанесеним кодом. Зчитавши код, користувач може зайти на 

сайт ресторану, переглянути меню або отримати посилання на сайт, де можна 

ознайомитися з відгуками про цей заклад. Крім того, в код можна занести 

інформацію про історію ресторану, походження та авторство деталей інтер’єру, 

деталі меню, графік роботи закладу, повідомлення про акції чи лотереї. 

QR-коди дають змогу активізувати різноманітні програми лояльності, 
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організовувати голосування, інтерактивні опитування і максимально швидко 

отримувати інформацію з відгуків відвідувачів про данний заклад. Також 

адміністрація закладу може розсилати sms з купонами, яке надає право на 

знижку на певну страву чи послугу. 

Суттєво зекономити час на пошук місця для відпочинку чи проведення 

певного заходу дозволяє онлайн-бронювання. Так, в Україні діє сервіс Stolik.ua, 

який дає змогу через мережу Інтернет замовити місце у ресторанних закладах 

Києва (82 об'єкти), Львова (82), Дніпропетровська (5), Вінниці (39), Одеси (3), 

Кривого Рогу (1). 

Для того, щоб забронювати столик, потрібно зайти на відповідний сайт 

(http://stolik.ua) і обрати необхідні параметри – населений пункт, ресторан, 

бажаний час відвідування, кількість персон. Обрати заклад та конкретне місце 

можна за різними критеріями. 

Stolik.ua для розширення аудиторії відвідувачів створив відповідні 

співтовариства та групи в соціальних мережах В контакте, Facebook і Twitter. 

Такий сервіс дозволяє отримувати переваги не лише відвідувачам 

ресторанних закладів, але й для їх власників. Так, програмне забезпечення для 

підключення закладу можна отримати безкоштовно. Воно встановлюється на 

будь-який стаціонарний комп’ютер, ноутбук чи планшет з мінімальним 

розміром дисплею 7’’. При цьому оплачуються лише ті замовлення, які були 

здійснені клієнтами за допомогою відповідної системи. 

Висновки. Отже, найефективнішим та найбільш швидким  каналом 

передачі інформації у світі є глобальна мережа Інтернет, що дає можливість  

ефективно застосовувати її для впровадження інновацій у ресторанному бізнесі. 

Специфіка роботи Інтернету дозволяє тотально змінювати способи і методи 

взаємодії між суб’єктами бізнесу, підвищувати рівень якості обслуговування 

споживачів, зміцнювати конкурентні позиції господарюючих суб’єктів, 

отримувати максимально повну і об’єктивну інформацію для ведення бізнесу, 

створювати нові перспективні форми соціальної та економічної діяльності. 
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Постановка проблеми. Основною проблемою, що стоїть перед 

рекреаційними підприємствами в даний час, є невідповідність ціни та якості 

послуг. Вирішення цієї проблеми перебуває у сфері поліпшення матеріальної 

бази комплексу, зміна підходів до управління, в основі яких у більшості 

випадків лежать сучасні інформаційні технології. Незмірно зросли вимоги до 

швидкості та актуальності одержуваної інформації, можливостей дво- або 

багатостороннього обміну цією інформацією в режимі реального часу. Для 

вирішення цих завдань найефективнішим інструментом є Інтернет. Його 

використання у сфері гостинності та туризму неухильно розширюється, 

випереджаючи за темпами зростання інші сектори економіки.  



174 

Метою статті є визначити теоретичні аспекти та практичний досвід 

застосування інтернет-маркетингу туристичними підприємствами в сучасних 

умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опубліковано багато досліджень 

та статей на тему маркетингових комунікацій в інтернеті. Серед них:                

Баран Р. Я., Лохматов А. С., Парцирна Т. М., Примак Т. Ю., Чорій М.В.,        

Чобаль Л. Ю.  та багато інших. 

Виклад основного матеріалу. Під терміном «інтернет-маркетинг» 

розуміється теорія та методологія організації традиційного маркетингу серед 

інтернету, тобто це дії, спрямовані на просування товарів та послуг в інтернеті. 

основна ціль інтернет-маркетингу – спонукати відвідувачів сайту придбати 

продукт, цим збільшуючи власний прибуток.  

В даний час інтернет-маркетинг є невід'ємною частиною будь-якої 

ефективної маркетингової кампанії.  

Переваги, що відрізняють його від класичного маркетингу [3,с.265]:  

- інтерактивність (в інтернеті можна безпосередньо взаємодіяти з 

аудиторією, підтримувати зв'язок із клієнтами та контролювати ситуацію);  

- таргетування (це механізм, що дозволяє виділити з усієї наявної аудиторії 

лише цільову та показувати рекламу саме їй);  

- веб-аналітика (вона допомагає зрозуміти, які дії виявилися максимально 

ефективними та залучили на сайт більше відвідувачів, які потім конвертувалися 

в покупки).  

Зростання продажів в інтернет-маркетингу будується на залученні 

відвідувачів, підвищення ефективності сайту та повернення клієнтів. Щоб 

досягти поставлених цілей підприємство повинно скласти стратегію в інтернет-

маркетингу, вона складається з наступних етапів.  

1. Точне визначення цільової аудиторії, складання портрета споживача.  

2. Вивчення конкурентів та визначення позиції по відношенню до них.  

3. Визначення цілей та методів для їх досягнення: вибір інструментів 

інтернет-маркетингу та способів їх застосування.  



175 

З одного боку, вийти в інтернет для компанії простіше, ніж завоювати 

певні позиції в офлайні (на реальному ринку).  

Багато початківців компанії вибирають інтернет через нижчий «вхідний» 

поріг – потрібно істотно менше грошових та тимчасових витрат для отримання 

перших клієнтів. Однак це дає зворотний ефект: конкуренція в інтернеті висока, 

і легко змінюють компаніям [5,с.303].  

Отже, інтернет-маркетинг, як і маркетинг, починається з опису цільової 

аудиторії.  

Специфіка інтернет-аудиторії відбивається і на портретах потенційних 

клієнтів, в туристичному підприємстві та на сайті відвідувачі будуть 

поводитися по різному. Портрети цільової аудиторії, по суті, задають напрямок 

просування: необхідно просуватися там, де «живе» аудиторія, та 

використовувати ті маркетингові інструменти, які будуть цікаві саме цим 

людям, необхідно враховувати їх очікування, звички та бажання.  

З кожним роком санаторно-курортні послуги користуються все більшою 

популярністю на туристичному ринку України та приносять значні прибутки в 

економіку нашої країни. Спостерігається позитивна динаміка збільшення 

туристичного потоку іноземних громадян у вітчизняні санаторії. Ключовими 

критеріями, які залучають відпочиваючих у наші санаторії є: унікальні 

природні лікувальні ресурси, матеріально-технічна база, високо кваліфікований 

персонал.  

Важливе значення має у просуванні санаторно-курортних послуг як у 

країні, і її межами – рекламна діяльність кожної з санаторно-курортної 

організації.  

Санаторно-курортний комплекс, будучи офіційно підгалузою охорони 

здоров'я, досить активно використовує туристські ресурси Рунету. Майже весь 

внутрішній туризм базується на використанні потенціалу санаторно-курортних 

організацій. У свою чергу, підприємства курортного комплексу для вирішення 

власних маркетингових завдань також змушені виявляти все більшу інтернет-

активність[1,с.172]. 
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У цій роботі ми спробували розглянути основні форми використання 

Інтернету (таблиця 1) у практиці роботи курортних організацій та визначити 

напрямки їхньої мережевої активності.  

Таблиця 1 – Використання Інтернету у маркетинговій діяльності 

санаторно-курортних організацій 

Маркетингові 
функції  

Напрями  Засоби Інтернету  Цільові групи  Способи здійснення 
маркетингових заходів  

Робота з 
маркетинговою 
інформацією 

Вивчення ринку. 
Вивчення 
споживачів. 
Вивчення 
конкурентів. 

Власний сайт. 
Пошукові системи. 
Каталоги. 
Телеконференції, 
форуми.  
Чати.  
Тематичні та 
спеціальні сайти та 
портали. 

Потенційні 
покупці. Партнери.

Пошук вторинної інформації: 
друк ключових слів в одній із 
пошукових систем, звернення 
до спеціалізованих каталогів 
та тематичних сайтів. 
Первинні дослідження з 
використанням електронної 
пошти, власного сайту та 
інших інструментів. 

Просування 

Реклама. 
Стимулювання 
збуту. Директ-
маркетинг. 
Просування 
власного 
корпоративного 
сайту. 

www-сайт. Дошки 
оголошень. Банери, 
перехресні 
посилання, E-mail 
(пряме розсилання). 
Контекстна реклама. 
Телеконференції 

Потенційні 
покупці. 
Професійна 
спільнота. 
Партнери. 
Адміністрації. 
Місцеве 
населення. 

Розміщення реклами на 
тематичних та загально 
інформаційних сайтах, 
дошках об'єднання. Банерні 
мережі. Е-та П-маркетинг. 
Обмін посиланнями. 
Створення каталогів та 
брошур. Участь у 
телеконференціях та 
форумах. Партнерські та 
спонсорські програми. 

Продажи 

Підтримка 
ділового зв'язку. 
Продаж он-лайн. 
Бронювання 

www-сайт, 
E-mail 

Потенційні та 
реальні покупці. 
Партнери. 

Бронювання онлайн. 
Бронювання онлайн, продажі 
офлайн. Бронювання та 
продажу он-лайн. 

Професійна 
підготовка 

Отримання 
професійної 
маркетингової 
інформації. 

Тематичні та 
спеціальні сайти та 
портали. 
Інформаційні 
форуми, конференції.

Власний 
Персонал. 

Підписки на тематичні 
розсилки. 
Огляд тематичних ресурсів 
мережі. 
Участь у професійному 
спілкуванні в мережі. 

 

У таблиці 1 представлені основні мережеві технології, що застосовуються 

у маркетинговій діяльності санаторно-курортних організацій. Ми згрупували їх 

за чотирма напрямками: інформаційне забезпечення, продаж путівок, 

просування курортного продукту та санаторно-курортних організацій, 

підвищення кваліфікації персоналу.  

Три перші напрямки будуть розглянуті у подальших дослідженнях з 

урахуванням досвіду їх використання в інших галузях.  
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Охарактеризуємо основні курортні інтернет-ресурси, оскільки саме веб-

сайти акумулюють всю маркетингову діяльність санаторно-курортних 

організацій. 

 Рекламно-інформаційна діяльність відіграє значну роль у реалізації 

стратегії санаторно-курортних установ. Вона надає соціально-культурний та 

психологічний вплив на суспільство, дозволяє збільшити обсяги продажів, 

забезпечує зростання доходів фірми та гідну оплату праці персоналу [4,с.760].  

За сучасних умов наявність у санаторно-курортної установи 

корпоративного сайту вважається не просто справою престижу, а необхідністю. 

«Якщо ви не представлені в Інтернеті – ви просто не існуєте», – цією фразою 

можна описати значення сайту. Створення та підтримка (регулярне оновлення 

інформації) сайту є одним із важливих елементів рекламної діяльності 

підприємств в Інтернеті [6,с.96]. 

 Інтернет надає велику кількість способів впливу на потенційних клієнтів 

організації, зокрема і санаторно-курортних.  

Висновки. З усього вищесказаного можна зробити такий висновок - 

враховуючи сучасні умови розвитку технологій, санаторно-курортні організації 

не в повному обсязі використовують засоби інтернет-маркетингу. Адже саме 

інтернет-маркетинг сьогодні є найефективнішим способом залучення клієнтів у 

тій чи іншій сфері.  

Незважаючи на досить складне фінансове становище, в якому знаходиться 

наша країна, а з нею її громадяни, туристичний та санаторно-курортний бізнес 

все одно розвиваються та навіть розширюються. Тому що людина має 

відпочивати, лікуватися, проходити оздоровчі процедури. І, звичайно, через 

високу конкуренцію на ринку таких послуг, висока і ймовірність загубитися в 

сотнях подібних пропозицій. Грамотно розроблений інтернет-маркетинг 

санаторно-курортних послуг здатний не просто вивести бізнес на новий рівень, 

а почати приносити великий дохід. 
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Статтю присвячено актуальним питанням організації та функціонування 

франчайзингу в закладах ресторанного господарства. Наведено результати 

дослідження розвитку франчайзингового бізнесу. Розкрито сутність основних 

франчайзингових відносин у сучасних умовах. 
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франчайзингових мереж, міжнародна інтеграція, франшиза, ресторанний 

франчайзинг. 

Постановка задачі. В умовах процесів глобалізації та інтернаціоналізації 

економік світу розвиток франчайзингового бізнесу у світі є одним із 

найпрогресивніших. Міжнародний франчайзинг як одна з форм бізнесу 

сьогодні досить динамічно розвивається, оскільки франшиза є більш простим 
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способом проникнення підприємств на світові ринки і не потребує значних 

інвестиційних ресурсів для започаткування справи. Розвиток сучасного бізнесу 

в Україні відбувається в умовах економічної кризи. Сьогодні характерні 

масштабні розриви соціально-економічного, інвестиційно-фінансового та 

організаційно технологічного характеру, а також асиметрія у відносинах 

власності, розподілі, у системі управління. Для вітчизняної економіки 

франчайзинг є відносно новим явищем, тоді як у розвинутих країнах 

франчайзинг сторіччями практикувався як засіб забезпечення потреб 

суспільства в різних послугах. 

Отже, для того щоб розробити стратегію виведення українського бізнесу зі 

стану кризи, потрібно застосувати таку форму підприємництва, як франчайзинг. 

На жаль, забезпечення цієї діяльності стикається з великою кількістю 

дискусійних питань правового та економічного регулювання, тому сьогодні є 

актуальними організація та функціонування франчайзингу в закладах 

ресторанного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності, організації та 

запровадження франчайзингу в різні сфери підприємницької діяльності є 

об’єктом дослідження закордонних учених уже декілька десятиліть, але 

інтеграція України у світовий бізнес-простір обумовила також інтерес 

вітчизняних науковців. 

Дослідженням проблем формування та розвитку франчайзингу присвячено 

праці Н. Данько, Д. Зельтца, Ф. Колера, Н. Кулак, Ж. Лам- бена, М. Пивоварова, 

Дж. Стенворта, М. Чорій, О. Шагової та багатьох інших науковців. Незважаючи 

на теоретичну і практичну цінність наявних напрацювань, можна констатувати, 

що проблематика застосування франчайзингу у ресторанному бізнесі в умовах 

міжнародної інтеграції України досі залишається недостатньо дослідженою. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем організації, 

застосування та розвитку франчайзингу в ресторанному бізнесі. 

Виклад основного матеріалу. Рейтинг найбільших франчайзингових мереж 

у світі щорічно надається у вигляді «Top 100 Global Franchises», у якому 
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особлива увага приділяється міжнародним франшизам. Дані компаній 

аналізуються з фінансових звітів, документів про розкриття франшизи (FDD) та 

інших опублікованих галузевих джерел, а дані за кожною франшизою 

вводяться у спеціальну запатентовану комп’ютерну формулу, що робить 

результат максимально об’єктивним. 

За даними «Franchise Group», у світі близько 50 % всіх франчайзингових 

мереж працюють в індустрії гостинності. Згідно з каталогом «Franchise Group», 

у 2021 році серед 500 найуспішніших мереж підприємств готельно-

ресторанного бізнесу Європи, діючих на засадах договору франчайзингу,                

12,4 % складають підприємства готельно-ресторанної сфери, з них 9,0 % – 

мережі ресторанного бізнесу. За результатами 2021 року серед найбільш 

успішних франчайзингових мереж готельно-ресторанного бізнесу Європи                

42,0 % мають американське походження.  

Згідно з рейтингом німецької компанії «Statista GmbH», лідерами 

франчайзингових мереж Європи у 2021 році також є мережі ресторанного 

бізнесу (80 % становлять американські компанії). 

Франчайзингова система «бізнес-формат» має домінуюче значення в 

економіці СШA. Слід відзначити, що на початок 1990-х років кількість 

підприємств, які працювали за бізнес-форматом франчайзингу, збільшилась у 

два рази порівняно з 1982 роком (коли вони становили 42 % від усіх 

франчайзингових підприємств). Яскравим прикладом застосування 

франчайзингової моделі може бути діяльність фірми «Макдональдс», яка є 

потужною транснаціональною компанією, що обслуговує на своїх 12 тисячах 

підприємств у різних країнах світу сотні мільйонів клієнтів [5]. 

В Україні бізнес-технології франчайзингу ще не набули таких 

потужностей, але слід відзначити активний розвиток внутрішнього 

франчайзингу, характерною особливістю якого є синергія зарубіжних 

технологій франчайзингу з вітчизняними підходами до ведення бізнесу. З 

кожним роком все більше підприємців звертають свою увагу на франчайзингові 

проєкти та вибирають франчайзинг як інструмент для початку або 

масштабування свого бізнесу. 
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Стрімкий розвиток ринку франшизи обумовлено вагомими перевагами 

франчайзингу, зокрема ефективною формою організації та ведення бізнесу; 

мінімізацією підприємницьких ризиків малого та середнього бізнесу; 

створенням сприятливих умов для скорочення термінів окупності інвестицій; 

наданням франчайзі франчайзингового пакета. Ці та інші особливості дають 

змогу визначити франшизу як повну бізнес-систему зі сталою бізнес-

концепцією. 

За результатами спостережень експертів «Proconsulting» та «Franchise 

Group» [2; 4], кількість власних та франчайзингових об’єктів в Україні в розрізі 

галузей демонструє такі тенденції: 

– значно збільшилась кількість франшиз серед громадського харчування, 

рітейлу та послуг, зокрема, активного розвитку набули послуги у сферах освіти, 

спорту та логістики; 

– франчайзинг у сфері громадського харчування вперше за останні роки 

продемонстрував спад у 2019 році на 18 %, у 2020–2021 роках ситуація 

стабілізувалася; 

– частка українських франшиз продовжує стабільно збільшуватись, що 

свідчить про розвиток саме українського франчайзингу; 

– ринок активно розвивається в системному підході до формування 

франшиз, а компанії впроваджують франчайзинг як стратегію, цілеспрямовано 

розробляючи формати франшиз. 

Інтеграція України в міжнародне ресторанне бізнес-середовище в межах 

франчайзингових відносин відбувається у декількох напрямах, таких як: 

– покупка франшиз міжнародних ресторанних мереж; 

– продаж українських франшиз за кордон; 

– міжнародна міграція капіталів; 

– міграція робочої сили; 

– трансферт технологій. 

Основною причиною продажу українських підприємців франшизи за 

кордон є можливість отримання вищого порівняно з Україною доходу та 

отримання вагомого стимулу до продажу франшиз на внутрішньому ринку. 
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Так, власники франшизи зазвичай отримують близько 5 % від обігу 

партнерської компанії, а оскільки виручка за кордоном вище, то вище 

обов’язковий платіж. З іншого боку, вихід на зовнішні ринки допомагає 

активніше продавати бренд в Україні, доводить її конкурентоспроможність та 

адаптованість. За даними Асоціації франчайзингу, майже 40 українських 

компаній продали. 

Незважаючи на значні темпи розвитку франчайзингу, існують певні 

перепони до повноцінної інтеграції України у світовий бізнес-простір 

ресторанного господарства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Перешкоди до розвитку франчайзингу в закладах 

ресторанного господарства 

 

Серед фінансово-економічних проблем розвитку франчайзингових 

відносин найбільш вагомі пов’язані з інвестиціями. Більшість потенційних 

покупців ресторанного бізнесу в Україні орієнтується на невеликі бюджети: 80 

% розраховують на інвестицію до $20 тис. За такого бюджету реально купити 

франшизу кафе або кав’ярні («Форнетті», «Арома Кава», «Bricks» тощо). 

Іноземні франчайзингові мережи ресторанного бізнесу встановлюють значно 

більший паушальний платіж.  

Правові 

‐ відсутність концептуально-правової основи 
франчайзингу (комерційна концесія); 
‐ протиріччя щодо механізму укладання договору 
франчайзингу; 
‐ неузгодженість з нормами міжнародного права 

Фінансово- 
економічні  

‐ складності у виборі джерел інвестування: 
нестача власних вільних коштів; високі ставки за 
кредитуванням; 
‐ падіння рівня купівельної спроможності 
населення

Соціально-
психологічні  

‐ культурні, ментальні та релігійні особливості 
споживача; 
‐ прояви низької культури споживання 
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Соціально-психологічні проблеми міжнародної інтеграції ресторанної 

франшизи стосуються усіх суб’єктів бізнесу, а саме франчайзерів, франчайзі та 

споживачів. Передусім, виходячи на міжнародний ринок, ресторатору 

необхідно враховувати культурні, ментальні та релігійні особливості 

споживача, його смакові вподобання. Певні складності виникають із довірою та 

надійністю представників іншої країни, адже безвідповідальне ставлення до 

виконання договірних зобов’язань і до чужої інтелектуальної власності, 

недотримання умов укладених договорів концесії, зниження якості товарів і 

послуг через порушення умов технології та стандартизації призводять до 

формування сумнівної репутації деяких вітчиз- няних підприємців. 

Значною перепоною до міжнародної інтеграції України є недостатня 

конкурентоспроможність ринку вітчизняних ресторанних франшиз у світовому 

бізнес-середовищі, що обумовлено передусім браком якісних технологічних 

франшиз, невідповідністю світовим вимогам щодо якості сировини та готової 

продукції (іноді повною відсутністю сертифікації), недостатньою 

поінформованістю про бренд. Задля вирішення цих проблем необхідно 

запровадити детальний маркетинг-аналіз перед виходом бренду на ринок. Певні 

ускладнення виникають також із боку правового забезпечення 

франчайзингових відносин з огляду на недостатню узгодженість чинного 

вітчизняного законодавства з вимогами міжнародного права з регламентації 

таких відносин [1]. 

Правова регламентація франчайзингових відносин в Україні 

забезпечується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом 

України, законами щодо захисту права власності та інтелектуальних прав, 

законами щодо захисту прав споживачів та іншими нормативно-правими 

актами, але при цьому у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення 

франчайзингу як правової категорії, отже, франчайзинг розглядається як 

комерційна концесія. 

Таким чином, можна говорити про відсутність концептуально-правової 

основи франчайзингових відносин, яка має регламентувати категорійний 
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апарат, мету, завдання, принципи, процедури, документальне оформлення та 

інші складові частини цих відносин. Задля запобігання ускладнень просування 

вітчизняного ресторанного бізнесу за кордон необхідно вжити таких заходів: 

1) проведення реального всебічного оцінювання затребуваності бізнесу у 

потенціальній країні розміщення та адаптація продуктової пропозиції під 

місцеві соціокультурні особливості; 

2) перебудова фінансової моделі бізнесу з урахуванням законодавчих 

норм, податків, орендних платежів, заробітних плат та цін відповідної 

продуктової пропозиції країни розміщення франшизи; 

3) обов’язкова реєстрація торговельної марки (бренду) у країні 

розміщення; 

4) активне просування франшизи у країні розміщення. 

Висновки. Таким чином, основними проблемами міжнародної інтеграції 

ресторанного франчайзингу є: недосконалість концептуально-правового 

забезпечення відносин франчайзингу; брак знань та досвіду роботи вітчизняних 

підприємців в умовах міжнародного франчайзингу; випадки безвідповідального 

ставлення до виконання договірних зобов’язань, недотримання умов укладених 

договорів концесії, зниження якості товарів і послуг через порушення умов 

технології та стандартизації, і, як наслідок, сумнівна репутація деяких 

вітчизняних підприємців; недостатня поінформованість щодо перспектив 

ведення ресторанного бізнесу в Україні з боку іноземних франчайзерів та 

невідомість вітчизняних брендів за кордоном; недостатня адаптованість 

вітчизняних франчайзингових моделей ресторанного франчайзингу правовим 

та соціокультурним умовам інших країн; низький рівень розвитку банківського 

кредитування (високі процентні ставки, відсутність діючих програм лояльності 

кредитування). 

Незважаючи на зазначені проблеми, ресторанний франчайзинг активно 

розвивається як в Україні, так і за кордоном. Багатий світовий досвід 

застосування франчайзингу в ресторанному бізнесі переконливо довів його 

ефективність, отже, міжнародний франчайзинг дає змогу масштабувати свій 

бізнес, вирішувати низку економічних та організаційних проблем, знижувати 

підприємницькій ризик та підвищувати прибутковість діяльності. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
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практичними завданнями. Поняття «нової кухні» увійшло в гастрономічний 

світ завдяки Франції. У 1960-70-х рр. французькі шефи переосмислили свої 

техніки й меню. Масні соуси на кшталт бешамелю здавали позиції, термічна 

обробка стала коротшою, пунктів у самих меню поменшало, а натхнення, на 

противагу cuisine classique, почали черпати в регіональних рецептах. Такий 

відхід від «класичної кулінарної школи» був зумовлений різними обставинами, 

у тому числі і як реакція на виклики часу та суспільні зміни, ну і звісно 

розвиток кулінарії та творчі пошуки шефів [1-4].  

Цікаво, що у 1980-х рр. страви нової кухні почали втрачати популярність, і 

класична качка під соусом з помаранчів перестала бути чимось непристойним. 

Та попри повернення традиційності, деякі принципи нової кухні збереглися: 

страви цього часу так і не стали такими ж масними, як у минулому. 

Та повернімося до України. Гастрономічна картина країни — це завжди 

перетин міграцій, економічного устрою, торгових шляхів, вірувань, 

ландшафтів, природних умов, запозичень. 

Що ж казати, якщо навіть авокадо, яке ми вже органічно уявляємо у ролах 

суші, додали в них лише у 1960-х рр. в Каліфорнії місцеві шефи-іммігранти, бо 

мали чимось замінити відсутній на заході США тунець.  

Та якщо у Франції, Італії і Японії нова кухня - це певний відхід від 

традицій, то формування нової української кухні - це їхнє перевідкриття. 

Насамперед тому, що українська кухня не проходила природного процесу 

адаптації змінам XX ст., так само не випрацювалась у форматі високої 

кулінарії: всі ж бо знають про громадські заклади харчування, столовки та кафе 

радянського часу і відсутність ринку та конкуренції. Сама основа української 

кухні, традиції, кулінарна мова, технології, історико-культурні означення то 

переривалась насильницьким чином, то витіснялись через колоніальну політику 

СРСР [1]. 

А відтак, точне відтворення дореволюційних страв та їх популяризація  

навряд чи розв’яже проблему - це справа радше істориків. Така реконструкція, 

хоч і важлива у дослідницькому й освітньому плані, не спрацює в сучасній 
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кулінарії ні концептуально, ні практично. Деяких продуктів уже просто не 

знайдеш, а деякі страви не задовольняють смакові відчуття сучасних українців, 

які також змінюються із плином історії. Тому перед українськими шефами 

стоять серйозні виклики. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування та 

впровадження інновацій світового досвіду з метою внесення корисного в 

специфіку розвитку інновацій ринку ресторанних послуг. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Ресторанний ринок 

України, на думку експертів, розвивається та розширюється досить динамічно. 

Завдяки розвитку готельно-ресторанного бізнесу Україна може покращити свій 

економічний стан, задіявши потенційні туристично-рекреаційні ресурси, 

запропонувавши споживачеві нові формати закладів харчування. Основні 

аспекти сучасних форм організації та ведення ресторанного бізнесу в Україні 

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. В даний час ресторанний сервіс 

є одним з найперспективніших та найпоширеніших в Україні. Цей напрямок 

діяльності вимагає серйозного осмислення та впровадження інновацій світового 

досвіду з метою внесення корисного в специфіку розвитку інновацій ринку 

ресторанних послуг. На сьогодні існує дуже багато страв світової кухні, які 

відрізняються споживчими властивостями, складом та технологіями 

виробництва. Якими б не були стави з рослинної, м’ясної чи рибної сировини, 

їх користь для людського організму очевидна і значна [2].  

Продукти (сировина), які складають основу кухні тієї чи іншої 

національності, залежать від природних особливостей та географії місцевості. 

Як каже китайське прислів'я: «Живе біля гір – харчується від гір, живе біля 

річки – харчується від річки». Наш світ настільки великий, що його населяє 

така кількість народів й етносів, що скласти повну книгу кулінарних рецептів 

планети – задача нездійсненна. 
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За останні роки зростає попит на страви з нетрадиційної сировини та з 

використання інноваційних технологій, таких як, молекулярна кухня, ф’южн, 

відомий спосіб обробки харчових продуктів в усьому світі WOK, з яскраво 

вираженими присмаками спеціями та травами, найрізноманітнішими 

компонентами. На сьогодні у світі не існує єдиної класифікації інноваційних 

технологій, саме тому в різних країнах виготовляються дані страви однакових 

найменувань, за різною технологією, і, навпаки, найменування відрізняються, а 

технологія ідентична [2,4].  

Також варто відзначити й молекулярну кухню, яка набула широкого 

застосування у всьому світі. Молекулярна кухня, це не звична, як в нашому 

розумінні кухня – це цілий окремий розділ науки про їжу Винахідником 

молекулярної кухні наприкінці ХХ ст. був професор фізики Оксфордського 

університету Ерве Тіса. Суть його винаходу полягає у використанні сучасних 

хімічних технологій при приготуванні їжі. Харчове виробництво, пов'язане з 

вивченням фізико-хімічних процесів, які відбуваються при приготуванні їжі, 

для найбільш ефективного і продуманого підходу до процесу приготування 

кожного продукту. У кухаря немає завдання вас нагодувати – його завдання 

здивувати неймовірним поєднанням смаків, текстур, кольорів і домогтися 

спочатку здивованої, а потім захопленої посмішки на обличчі гурмана: рідкий 

хліб, гарячий і одночасно холодний чай, прозорі пельмені і твердий борщ, і т.д. 

Сучасний ресторан – це не тільки новітні рецепти і технології, а й унікальні 

місцеві продукти, сорти овочів і фруктів, способи зберігання і традиційна 

начиння, незабутній інтер’єр, нетрадиційні поєднання стилів [2].  

Спеціаліст, який готує страви молекулярної кухні, повинен не тільки знати 

про хімію і фізику продуктів харчування, а й вміти користуватися технікою: 

розігрівати, заморожувати, створювати вакуум і обробляти тиском, емульгувати 

і обробляти їжу вуглекислим газом.  

Молекулярна кухня - це обман органів почуттів: вам принесуть їжу, а її 

запах буде подаватися окремо. Як би це анекдотично звучить, але це реальність. 

І реальність нешкідлива - основна маса молекулярних страв відноситься до 



189 

дієтичних. Просто незвичайний зовнішній вигляд, незвичайний смак і аромат. 

А досягається цей ефект застосуванням спеціальної техніки, різних 

пристосувань і унікальною технологією приготування їжі. Розглянемо найбільш 

популярні технології приготування молекулярних страв.  

Емульсифікація. Уявіть собі найніжніші пінки, які роблять з фруктових або 

овочевих соків - є смак і аромат, а самого продукту як би і немає. Так що там 

фрукти або овочі! А уявіть собі ніжний мус, який складається зі свіжого 

бородінського хліба, нерафінованої олії і солі. Представили собі таке пінне 

блюдо. Отримують ефект Еспума за допомогою спеціальної добавки - соєвого 

лецитину, який видобувається з попередньо відфільтрованого соєвого масла.     

Сферизація. Берете альгінат натрію і розводите його в рідині - отримуєте 

згущувач, а при контакті з лактатом кальцію отримаємо желюючу речовину. 

Приблизно так отримують ікру зі смаком чого завгодно. Ви очікуєте смак ікри 

червоної (наприклад), а отримуєте малинове варення (теж приклад). А виглядає 

все як червона ікра.  

Желефікація. З желатином працюють всі, а в чому ж секрет молекулярної 

кухні? У продуктах. Молекулярна кухня передбачає приготування звичайних 

страв з незвичайних продуктів: ікра з меду, спагеті з апельсина, яйце зі смаком 

персика. Для приготування таких страв використовуються наступні добавки: 

агар-агар, карагенан. Обидва згущувача готуються на основі натуральних 

водоростей.  

Застосування центрифуги. Такий же важливий агрегат на молекулярної 

кухні, як і сковорода. Центрифуга розділяє сипучі тіла і рідини різної питомої 

ваги за допомогою відцентрової сили. Центрифуги активно застосовують в 

хімічних лабораторіях і досить широко - в сільському господарстві: для 

відділення жиру від молока, меду від сот. Якщо помістити в центрифугу, 

наприклад, пляшечку з томатним соком, то на виході вийде три субстанції. 

Внизу буде щільний червоний осад, що складається з целюлози, пектину і 

важких пігментів, в тому числі фарбувальних, - фактично томатна паста, 

отримана природним чином, без нагрівання. Сам сік, позбавлений цих 
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частинок, буде блідо-жовтим - це розчин цукрів, солей, кислот і ароматичних 

сполук. Нагорі ж виявиться тонка пінка з жирів - концентрований томатний 

смак. Кожну з цих субстанцій можна використовувати при готуванні, 

отримуючи більш ароматні, тонкі і легкі соуси і складові частини страв. 

Відділення жирів робить соуси і піни більш стабільними, у них виявляється 

більш чіткий смак і багатий аромат.  

Роторний випарник. Це традиційне обладнання з хімічної лабораторії для 

дуже дбайливого випаровування рідин. У скляній флязі знижується тиск, в 

результаті чого вода починає кипіти при дуже низькій температурі - не 100, а, 

наприклад, всього 20 градусів. При цьому фляга обертається, утворюючи тонку 

плівку рідини на всій внутрішній поверхні, що прискорює випаровування. 

Добутий пар конденсується в змійовику - виходить дорогоцінний концентрат.  

Вся ця машинерія потрібна для того, щоб вловити делікатні аромати 

найрізноманітніших страв і рідин, що містять летючі ефірні масла. Так, якщо 

помістити в роторний випарник воду і свіжий розмарин, на виході буде 

розмариновий концентрат, який неможливо отримати методом традиційного 

випарювання (висока температура змінила б аромат розмарину). Отримані 

таким чином есенції потім, зокрема, використовуються в сферах і гелях.  

Вакуумне нагрівання. Коли фахівці з молекулярної кухні говорять про 

вакумізацію, то розмова йде про теплову обробку продуктів на ... водяній бані. 

Все що необхідно закладається в спеціальні пакети, в яких і відбувається 

приготування їжі на водяній бані при температурі близько 60 градусів кілька 

годин, а то й кілька днів. М'ясо приготоване таким чином набуває неймовірний 

аромат, стає дуже ніжним і дуже соковитим.  

Обкурювання. Одним з часто використовуваних приладів в молекулярної 

кухні є коптильний пістолет, за його допомогою можна додати страві запах 

багаття і смак «з димом». Коптити таким способом можна все, що завгодно: 

фрукти, чай, сигари, морозиво або квіти. У багатьох ресторанах з цього процесу 

створюють шоу, і копчення відбувається на очах відвідувачів протягом кількох 

секунд.  
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Рідкий азот. Він використовується для того, щоб моментально заморозити 

будь-які субстанції. Оскільки рідкий азот так само миттєво випаровується, не 

залишаючи ніяких слідів, його можна спокійно використовувати для 

приготування страв - в тому числі і таких, які робляться безпосередньо в тарілці 

гостей. Рідкий азот має власну температуру мінус 196 градусів за Цельсієм. 

Така температура дозволяє заморожувати будь-яку страву практично миттєво. 

Така заморозка дозволяє зберегти всі корисні властивості продуктів, їх колір і 

натуральний смак.  

Сухий лід. Сухий лід - набагато більш доступна річ, ніж рідкий азот; його 

може купити навіть звичайний кулінар-аматор. І, наприклад, зробити з його 

допомогою дивовижне морозиво. Звичайне домашнє морозиво неідеальне                

(бо недостатньо швидко заморожують молочну суміш, з якої готується 

морозиво), в результаті в ній з'являються досить великі кристали льоду. За 

допомогою сухого льоду заморозка відбувається дуже швидко, і текстура 

виходить ідеально гладкою. Сухий лід - це заморожений вуглекислий газ, який, 

нагріваючись, переходить з твердого стану відразу в газоподібний. Дим від 

сухого льоду загострює не тільки смак, а й всі наші почуття разом. Саме цей 

ефект активно використовують в молекулярних ресторанах: якщо полити блок 

сухого льоду спеціально приготованою ароматичної субстанцією, змішаної з 

водою, можна оточити людину ароматом, здатним сильно змінити смак і 

відчуття від їжі. 

Чи не шкідливо це для здоров'я? Доведено, що всі добавки, які 

використовуються в молекулярній кухні, нешкідливі, а такі як агар-агар і 

соєвий лецитин до того ж і корисні. Рідкий азот і сухий лід є нешкідливими 

речовинами для приготування різних страв за допомогою низькотемпературної 

обробки.  

Висновок. Узагальнюючи все вищесказане, можна сказати, що 

молекулярна кухня - це науковий підхід до приготування їжі на основі хіміко-

фізичних знань про кулінарію, а також використання інновацій для поліпшення 

смаку і текстур звичних страв і для створення нових і незвичайних. 
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Щороку в «ресторанних» картах з’являються «модні» страви. Ледь не в 

кожному (навіть якщо це ресторан французької чи італійської, ба навіть 

української кухні) в меню є оригінальні, нетрадиційні сучасні страви з 

використанням інноваційних технологій.  
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Вивчення умов конкуренції в будь-якій сфері дуже важливо. Це дає 

можливість підприємству визначити свої можливості і ризики, а також 

зрозуміти наскільки воно є конкурентоспроможним. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Конкуренція розглядається як фактор, що регулює 

відповідність приватних і громадських інтересів. Вона є однією з важливих 

ознак ринку, форма взаємного суперництва суб’єктів маркетингової системи і 

механізму регулювання здійсненого виробництва.  

Формулювання цілей статті. Щоб успішно конкурувати на ринку, 

потрібно своєчасно передбачити зміни в перевагах споживачів, щоб вчасно 

внести зміни в саму продукцію, оптимізувати канали просування і рекламну 

стратегію. На ринку ресторанного господарства висока конкуренція. За 

статистикою, понад 90% закладів закриваються в перший рік роботи. 

Причинами закриття є неграмотна організація бізнесу, висока конкуренція і 

високі податки. Однак на ринку є неосвоєна ніша – ресторан здорового 

харчування. Вони популярні у Європі, але в України на даний час ресторани 

здорового харчування не мають такої популярності. Низька конкуренція робить 

цей бізнес менш ризикованим, ніж класичний ресторанний бізнес [3]. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. У містах на даний час 

немає закладів ресторанного господарства в яких використовується тільки 

вегетаріанська кухня, переважно ресторани пропонують своїм відвідувачам 

додаткове вегетаріанське меню або спеціальні вегетаріанські страви. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здоровий спосіб життя в 

останні роки стає все більш популярним. Люди все більш активно займаються 

спортом, стежать за своїм харчуванням. Багато підприємств скептично 

ставляться до бізнесу з продаж здорового харчування, тому що вважають його 

нерентабельним. Але з урахуванням сучасної тенденції зростання популярності 

здорового способу життя, можна вважати, що на цей  вид послуг завжди 

знайдеться свій покупець. 

Якщо порівняти збалансоване правильне харчування вегетаріанця зі 

звичайним не вегетаріанським, то можна виділити наступні плюси такого 

харчування: 
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 споживач вживає меншу кількість насичених жирів та холестерину; 

 раціон вегетаріанця складається в основному з овочів, фруктів і злаків, в 

яких міститься велика кількість клітковини, що знижує ризик захворюваності 

від серцево-судинних захворювань; 

 таке харчування містить велику кількість вітамінів, поживних і 

мінеральних речовин; 

 відмовившись від м’яса, можна привести в норму обмінні процеси, 

знизити рівень підшкірного жиру, що дозволить прибрати зайву вагу і 

схуднути. При надходженні продуктів харчування в організм людини, 

синхронно активуються обмінні процеси. Ці процеси в організмі кожної 

людини відбуваються по-різному. У деяких калорії перетворюються в енергію, 

а у інших – в жирові відкладення. Тобто, якщо людина вчасно не використовує 

свою енергію, то дана енергія перетворюється в жирові відкладення на органах 

людини.  

Продукти в якомусь відношенні додають організму калорій, просто є такі, 

які додають більше калорій, а є продукти калорійність яких практично 

зводиться до нуля: апельсини, кавун, лимон, ожина, грейпфрут, чорниця, 

смородина, зелений чай, салати, зелень, приправи. Кожен з цих продуктів має 

мінімальну кількість калорій. При перетравленні даних продуктів харчування, 

організм витрачає досить велику кількість енергії. Саме в зв’язку з цим 

калорійність даних продуктів можна звести до нуля [25].  

Фрукти поділяються на високо і низькокалорійні. Рівень калорійності 

багато в чому залежить від складу і консистенції, кількості цукру і рідини у 

фруктах. 

Продукти харчування з великим вмістом води володіють меншою 

калорійністю. До таких продуктів відносяться овочі і фрукти. Чим більше води 

у овочах тим нижча їх калорійність, це відноситься також і до круп, бобових та 

інших продуктів рослинного походження. На території Вінниччини 

вирощується багато різноманітних овочів та фруктів, які доступні для кожної 

людини . 



195 

Залежно від того, який спосіб життя веде людина, потрібно прорахувати 

необхідну кількість калорій для повноцінного раціону. У кожного з нас 

організм індивідуальний, ті у кого малорухливий спосіб життя потребують 

меншої кількості калорій в день, а хто веде активний і рухливий спосіб життя, 

повинні вживати в їжу набагато більше енергетичних ресурсів. 

Кожна вікова група потребує своєї певної кількості калорій. Дітям, як 

правило, для нормальної життєдіяльності і зростання, необхідно більше 

калорій, ніж людині якій понад п’ятдесят років. В середньому дитині до року 

потрібно 500 калорій в день. Коли малюк починає більш активний спосіб 

життя, йому потрібно в середньому 1500 калорій. Діти від семи років вже 

починають розумову і фізичну діяльність, тому вже потрібно в день споживати 

2000 калорій. Дорослим до тридцяти років в раціон дня необхідно включити від 

2600-2900 калорій. Від тридцяти до п’ятдесяти людині необхідно від 2400 до 

2500 калорій в день для нормальної життєдіяльності. Старше 50 років – 2000 

калорій в день. Всі ці розрахунки приблизні, так як у кожного з нас організм 

індивідуальний. Спортсменам, активним людям в будь-якому випадку потрібно 

більше калорій, ніж тим, хто веде малорухливий спосіб життя і має сидячу 

роботу [3]. 

На ресторанному ринку існує маса форматів, це і фастфуди, італійські, 

японські і грузинські ресторани. Щоб мінімізувати комерційні ризики, задовго 

до відкриття закладу можна розробити його прототип-концепція ресторану 

(Таблиця 1) [4].  

Нами розглядається новий вегетаріанський ресторан першого класу. Дана 

концепція ресторана розрахована на посадку 100 місць. Інтер’єр представлений 

у мінімалістичному стилі, хай-тек, який виконується з таких матеріалів як 

пластик, скло і сталь, використовується плетені меблі. 
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Таблиця 1 – Концепція ресторану  

Ознаки концепції Характеристика ознак 
Вид підприємства Комплексний заклад ресторанного господарства 

Тип  Ресторан 

Клас проектованого закладу Перший 

Кулінарне спрямування 
закладу 

Вегетаріанська кухня  

Місце знаходження:    

- фактичне    

- знакове   

Контингент споживачів   

Формат виробництва   
Тип структурного 
підрозділу 

  

Кількість місць   

Режим роботи закладу   

Форма обслуговування   

Дизайнерський стиль   

 

Дизайн зроблений у приємній, теплій жовто-бежевій гамі з світло-

зеленими елементами. Стіни прикрашені дерев’яними картинами (арт деко). 

Зона барної стійки та місця офіціантів знаходяться біля входу на кухню. 

Гостьові столики розміщені по периметру зали. Підставки під квіти та 

декоративні дерева представлені в темно-коричневих тонах [5]. 

Персонал закладу. Штат ресторану буде складатися з двох адміністраторів, 

одного шеф-кухаря, су-шефа, чотирьох кухарів, бармена, шести офіціантів, 

двох прибиральниць і двох працівників гардеробу. Для кухарів і офіціантів 

обов’язково мати профільну освіту або наявність підтверджуючих документів 

про проходження курсів за напрямом діяльності. Вік співробітників від 22 років 

[5]. 

Устаткування на кухні має набагато більше холодильників для зберігання 

овочів, механізмів для вакуумної упаковки ніж звичайний ресторан. Також на 

кухні та барі мають бути: соковижималки, блендери, міксери, генератор льоду, 

овочечистка, холодильні камери, стаціонарна барна стійка, стелажі, робочі 

шафи, кавова машина, додаткові вітрини, касове POS-обладнання. Оскільки 

процес зводиться переважно до тушкування, варіння, запікання, тобто серцем 

вегетаріанської кухні стає пароконвектомат. 
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Основою концепцією меню є вегетаріанська кухня. Основними позиціями 

будуть салати, перші страви, основні страви  та десерти. Меню надає 

можливість замовити страву дня. Для підвищення інтересу відвідувачів до 

закладу щомісяця вводяться унікальні пропозиції, які можна буде замовити 

тільки в період дії пропозиції. А також протягом року будуть розроблятися 

літній, осінній, зимовий і весняний варіанти меню. Раціональність сезонних 

меню підкріплена вартістю сезонних продуктів. Барне меню дозволить 

втамувати будь-яку спрагу: чай і кава, а також смузі, фреші, соки, коктейлі на 

молочній основі, фруктові шейки, лимонади на будь-який смак [8]. 

При розробці реклами ресторану зроблено акцент на здоровий спосіб 

життя і екологію. 

Висновки. Результатами аналізу ринку послуг  зроблено висновок 

доцільності проєктування КЗРГ веганської кухні.  
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ В ЗАКЛАДАХ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті досліджено і проаналізовано культурно-розважальну діяльність 

сучасних готелей. Окреслено її основні завдання. Сформульовано визначення, 

роль та основний зміст понять «функція» і «форма» для розважальних заходів 

готельних підприємств. Визначено функції, які повинні виконувати дозвіллєві 

програми. Розглянуто форми розважальної діяльності. 

Ключові слова: культурно-розважальна діяльність, готель, дозвілля, функція, 

форма, принцип, розважальні програми. 

Постановка проблеми. В умовах сучасного економічного ринку, століття 

жорсткої конкуренції підприємств готельного бізнесу важливим напрямком 

діяльності готелів є ефективна організація дозвілля. Ця галузь народного 

господарства покликана бути візитною карткою країни. Крім всього іншого ця 

галузь приносить великі прибутки і вносить істотний вклад у розвиток 

національної економіки. Розвиток галузі туризму і гостинності призведе врешті 

до того, що туристи з усіх країн світу, відвідуючи Україну, дадуть поштовх до 

розвитку й інших галузей народного господарства нашої країни. Сфера дозвілля 

відіграє важливу роль у встановленні туристичного бізнесу, справі залучення 

людей до туризму, розширення культурного кругозору туристів. Але стан справ 

України у цій сфері туристичної діяльності не відповідає вимогам. Тому 

розгляд цієї теми і є актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню загальних засад 

організації дозвілля в закладах готельного господарства присвячені наукові 

праці багатьох вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: П'ятницької Н.О., 

Єфимова Ю.А., Стаценко В.В., Архіпової В.В., Світличної М.Л., Мазаракі А.А., 

Мальської М. П. та ін. Не достатньо дослідженим залишається питання 
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визначення та систематизації різних дозвіллєвих заходів, що можуть на 

сучасному етапі розвитку готельного господарства проводитись в них. Саме 

тому необхідно здійснити наукове дослідження в даному напрямі. 

Мета статті - знайти шляхи підвищення рівня якості дозвілля клієнтів в 

закладах готельного господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відпочинок, дозвілля, розваги, 

як і праця, є невід'ємними складовими життєдіяльності людини. Розважаючись, 

людина чи група людей задовольняють свої духовні потреби, оцінюють свої 

можливості. З метою підвищення конкуренто здатності і прибутку, 

підприємства готельного господарства намагаються запроваджувати нові 

прогресивні форми обслуговування та організовувати відпочинок, дозвілля і 

розваги. Організація дозвілля є одним з основних напрямків діяльності закладу 

готельного господарства. Організація дозвілля являє собою особливий вид 

діяльності готельних закладів, яка забезпечує клієнтам гарне обслуговування, 

добрий відпочинок, розваги тощо. Оганізація дозвілля - це послуга, при наданні 

якої відвідувач втягується в активну дію. Заснована на особистих контактах 

аніматора з відвідувачами на їх спільній участі у розвагах, пропонованих 

анімаційною програмою туркомплексу. Це різновид діяльності, здійснюваної в 

туркомплексі, готелі, круїзному теплоході, поїзді, що заохочує відвідувачів до 

різноманітних заходів через участь у спеціально розроблених програмах 

дозвілля - анімаційних програмах. Якість обслуговування та якість надання 

послуг – є невід’ємними складовими ефективності роботи закладу готельного 

господарства, завдяки яким можливо втримати споживача. Підвищення якості 

обслуговування у закладах готельного господарства можливе саме завдяки 

якісній організації дозвілля та розваг, що є необхідним заходом підвищення 

ефективності роботи підприємства[1]. 

Діяльність дозвілля відрізняється від інших видів життєдіяльності людини 

тим, що здійснюється відповідно до потреб індивіда, з метою отримання 

задоволення. Роль дозвілля полягає у відновленні психологічних і фізичних сил 

людини, підвищенні її освітнього та духовного рівня, здійсненні лише тих 

занять у вільний час, що відповідають потребам та бажанням людини і 

приносить їй задоволення у процесі самої діяльності. 
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Сучасне дозвілля поділяється на багато типів в залежності від 

психологічних, освітніх, соціальних, рекреаційних, фізіологічних та естетичних 

компонентів. Залежно від того, який параметр дозвілля переважає, такого 

характеру й набуває конкретне дозвіллєве заняття. Дозвілля можна поділити на 

такі групи: [2]  

¬ дозвілля як рекреація - коли воно сприймається виключно як діяльність, 

що допомагає людини врівноважувати організм; 

 ¬ дозвілля як задоволення - коли основною мотивацією дозвіллєвої 

діяльності є отримання щастя і радості;  

¬ дозвілля як відновлення сил - коли дозвілля вважається засобом 

відновлення здоров'я людини, її духовних та фізичних сил; засіб лікування та 

реабілітації;  

¬ дозвілля як стан буття - сфера життєдіяльності людини, в якій вона може 

само реалізуватися та розвинути свої здібності; 

 ¬ дозвілля як соціальна стратифікація - дозвілля залежить від того, 

виразником якого соціального класу є дана особа; 

 ¬ дозвілля як вільний час - час, що залишається для людини після 

виконання нею робочих обов'язків [3].  

Форми дозвіллєвої діяльності змінюються і залежать від того, що бажає 

отримати від дозвілля людина, яких результатів вона хоче осягнути завдяки 

дозвіллєвій діяльності. Досить велика роль дозвіллєвої діяльності в 

історичному аспекті розвитку людства.  

Будь-які потреби в сфері дозвілля мають певну послідовність прояву. 

Задоволення однієї потреби породжує нову. Завдяки цьому можна змінювати 

вид діяльності і збагачувати дозвілля. У сфері дозвілля повинен здійснюватися 

перехід від простих форм діяльності до складніших, від пасивного відпочинку - 

до активного, від задоволення більш глибоких соціальних і культурних 

прагнень, від фізичних форм рекреації - до духовних насолод, від пасивного 

засвоєння культурних цінностей - до творчості і т.п. 

Коли змінюється соціальний стан людини, рівень його культури, то відразу 
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ж відбуваються зміни в структурі дозвілля. Дозвілля збагачується в міру 

збільшення вільного часу і зростання культурного рівня індивіда. Якщо людина 

не ставить собі за мету самоудосконалюватися, якщо її вільний час нічим не 

заповнений, то відбувається деградація дозвілля, збідніння його структури. 

Найпростіший вид дозвілля - відпочинок. Він призначений для 

відновлення витрачених під час роботи сил і поділяється на активний і 

пасивний. Пасивний відпочинок характеризується станом спокою, що знімає 

втому і відновлює сили людини, після важких трудових робочих днів. Звична, 

проста діяльність спричинює настрій спокою. Такий відпочинок –є невід'ємним 

елементом життя людини. Він є підготовчим ступенем до більш складної і 

творчої діяльності. Функція пасивного відпочинку - релаксація – (зменшення 

напруження, розслаблення) релаксація передбачає проведення або аутогенного 

тренування, або тренування за допомогою іншої людини керівника [4]. 

Активний відпочинок, навпаки, відтворює сили людини з перевищенням 

вихідного рівня. Він надає роботу м'язам і психічним функціям, які не знайшли 

застосування в праці. Людина насолоджується рухом, швидкою зміною 

емоційних впливів, спілкуванням із друзями. Активний відпочинок, на відміну 

від пасивного, потребує деякого мінімуму свіжих сил, вольових зусиль і 

підготовки. До нього відносять фізкультуру, спорт, фізичні й психічні вправи, 

туризм, ігри, перегляд кінофільмів, відвідування виставок, театрів, музеїв, 

прослуховування музики, читання, дружнє спілкування. Функції активного 

відпочинку: 

¬ відбудовна - забезпечує людині фізіологічну норму здоров'я і високу 

працездатність;  

¬ розвивальна - розвиток її духовних і фізичних сил; 

 ¬ гармонізації - розвиває гармонію душі і тіла.  

Будь-який вид вільної діяльності несе в собі як функцію відновлення сил, 

так і функцію розвитку знань і здібностей людини. 

Незалежно від виду дозвілля необхідним є формування та розробка 

програми його організації. Одну з головних ролей на цьому етапі відіграють 
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фахівці-аніматори - ініціатори проекту, їх вміння проаналізувати доцільність 

проведення конкретного заходу, визначити шляхи його ефективної реалізації. 

На цьому етапі доцільно проаналізувати характер цільової аудиторії (вік, стать, 

соціальний статус, професійну приналежність, національність, стиль і темп 

життя, стан здоров'я, активність); сформулювати чіткі завдання та мету заходу; 

визначити місце й час його проведення (у закритому приміщенні, під відкритим 

небом, на майданчику, на воді); здійснити попередні розрахунки витрат; 

розподілити функції та обов'язки між членами анімаційної команди. 

Організація процесу розваг та дозвілля у готельних закладах повинна 

будуватись за наступними принципами: [5] 

 ¬ добровільний вибір розваг; 

 ¬ попередня підготовленість до споживання розваг; 

 ¬ необмежений перелік видів розваг; 

 ¬ дотримання періодичності споживання розваг; ¬ комбінування розваг з 

іншими заняттями. 

Сучасна організація дозвілля в закладах готельного господарства включає 

музичне обслуговування, спортивні ігрові види розваг, ігри з грошовим 

виграшем та розважальні шоу-програми. Одне з головних місць при організації 

дозвілля у закладах готельного 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. Для цього до готелю в 

якому є ресторан запрошують професійних музикантів та артистів. 

Для сучасного етапу розвитку ресторанного господарства характерна поява 

все більшої кількості закладів клубного формату, де шоу-програмам надається 

надзвичайно велике значення. В таких закладах на шоу-програму продаються 

білети, наприклад у нічних клубах. У більшості закладів ресторанного 

господарства вона не є головною статтею доходу. Важливим є те, що вдалий 

проект сприятиме задоволенню потреб споживачів в організації відпочинку та 
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підвищить імідж закладу. При цьому необхідно враховувати інтереси певних 

груп споживачів, перш за все їхній вік. Так, у молодіжних закладах слід 

забезпечити помірний вибір страв та напоїв, розважальні програми мають бути 

розраховані на постійних клієнтів, для яких безперервний рух є особливим 

стилем життя [6]. 

Висновки. Сьогодні галузь готельного господарства набуває швидких 

темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно 

шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного стану. Постійно 

виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу 

обслуговування споживачів готельних підприємств для успішного існування на 

ринку готельних послуг та підвищення прибутку, а також непотрібно залишати 

без уваги персонал. Якість обслуговування та якість надання послуг – є 

невід’ємними складовими ефективності роботи закладу готельного 

господарства, завдяки яким можливо втримати споживача. Але на все потрібно 

мати вільний час, кошти, щоб відвідувати заклади даного типу. Підвищення 

якості обслуговування у закладах готельного господарства можливе саме 

завдяки якісній організації дозвілля та розваг, що є необхідним заходом 

підвищення ефективності роботи підприємства. 

Організація відпочинку, дозвілля і розваг є однією з популярних видів 

розваг, яку не кожен заклад готельного господарства може собі таке дозволити. 

Вона впливає на позитивну оцінку роботи готелю. Це своєрідні додаткові 

послуги клієнтові, мета яких розбудити в ньому позитивні емоції, під час 

відпочинку, відчути задоволення і отримати бажання повернутися в цей готель 

ще раз. Таким чином, організація активного та змістовного дозвілля у готелях 

потребує великих зусиль та залучення кваліфікованого персоналу. Опиратися 

на творчі види дозвіллєвих занять, на забезпечення прямої участі в них кожної 

окремої людини головний шлях формування в ній особистісних якостей, які 

сприятимуть змістовному й активному проведенню дозвілля. Отже, вміння 

правильно організувати дозвілля є досить важливим фактором у розвитку 

організаційної діяльності готельного господарства, і приносить хороший 

прибуток підприємству. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день в туристичній сфері 

відбувається становлення та розвиток досить нового напрямку – замкового 

туризму. При цьому змістове наповнення потоку замкового туризму 

збільшується з метою пізнання пам'яток, які пов’язані з оборонною 

архітектурою  фортець, замків, оборонних храмів, міських укріплень. 

Замковий туризм являється одним із важливих аспектів нової філософії бізнесу 

сучасного інформаційного суспільства, який в умові зміни підприємницького 

середовища відкриває новітні можливості вирішення проблем тайм-

менеджменту у всіх його проявах, а саме  надає можливість паралельно та 

одночасно ефективно реалізувати дві функції: соціального характеру 

(оздоровчу, духовну та гуманітарну) та професійно-ділову (укладання угод, 

проведення нарад, вирішення стратегічних завдань тощо). 

Цілі статті – дослідити особливості розвитку замкового туризму в світі та 

розкрити особливості створення неординарних готелів, зокрема готелів-замків. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми розвитку 

замкового туризму розглядали вітчизняні науковці: І. Бутирська, М. Мальська, 

Т. Ореховська, В. Федорченко, О. Школа, В. Кифяк. Туристичне краєзнавство в 

розрізі розвитку замкового туризму висвітлено у роботах В. Петранівського, М. 

Рутинського, Ю. Зінько, О. Любіцевої. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Однією з тенденцій розвитку 

замкового туризму є створення закладів розміщення, зокрема створення 

неординарних готелів. «Неординарний» у словниках тлумачиться як дивний, 

незвичайний, оригінальний, екзотичний. Оскільки на сьогоднішній день немає 

чіткої типології та класифікації такого роду готелів, нашим завданням ми 

вважатимемо їх опис та виявлення специфіки культурних установок, що 

зумовили їхню появу. Спробуємо визначити, як і чому неординарні готелі 

сьогодні стають точкою притягнення уваги туристів. До неординарних готелів 

інформаційні та новинні сайти та портали відносять підводні готелі, крижані 

готелі, «будиночки на деревах», готелі-в'язниці, готелі-монастирі, готелі-замки 

та ін. [4].  
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Розглянемо специфіку готелів-замків. Спробуємо простежити, що 

відбувається у сфері готельного сервісу, там, де враження «працюють» на 

залучення клієнтів неординарних готелів. Один із варіантів створення вражень 

– розваги. Перетворення гостей із спостерігачів на повноправних учасників 

театралізованого дійства роблять замковий туризм одним із найбільш 

конкурентноздатних.  

Європейські пам'ятки історії у переважній більшості перебувають у 

кращому стані, ніж українські. До того ж, крім екскурсій та різноманітних 

розважальних атракціонів, європейці вигадали ще один спосіб залучати 

туристів до визначних пам'яток. Так, у багатьох замках розміщуються розкішні 

комфортабельні готелі з усіма можливими зручностями. Стародавні стіни, 

неймовірні панорами та доглянуті парки цих замків дозволяють відчути на собі 

казкову атмосферу старовини та перенестись на короткий час у середньовіччя 

[5]. 

Таким чином, мандрівники можуть не лише послухати історії та легенди 

про замок, а й пожити серед вікових мурів і відчути себе монархом або 

середньовічними лицарями, взяти участь у театралізованих поєдинках в 

костюмах цієї епохи. Наприклад, в Замку Красіцьких (Польща) крім готелю 

розташовані ресторани, тематичні магазини та музей. Кімнати облаштовані для 

комфортного проживання та мають всі зручності, біля будівлі є автостоянка. В 

готелі Замку Груба Скала (Чехія) працює СПА-комплекс, лазня, сауна та 

масажний кабінет. А бажаючі можуть постріляти з лука та пройти канатною 

дорогою. Замок-готель Шато де Кодінья (Франція) розташований на околиці 

заповідника Ліврадуа-Форес в окрузі Тьєр. Тут можна розміститися в замковій 

кімнаті, мансарді, зняти номер у дерев'яному котеджі або двоповерховому 

будиночку з видом на Шато де Кодінья. Всі номери обставлені розкішними 

старовинними меблями, декоровані гобеленами та дзеркалами. Крім готелю, у 

замку працює ресторан, нагороджений Червоною зіркою путівника Мішлен. 

Цей путівник є одним з найбільш впливових і складає світові ресторанні 

рейтинги. Розкішний замок-готель Банфі (Італія) розташований в Італійському 
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регіоні Тоскана, за 20 км від міста Монтачільйо. Тут можна пожити серед 

потужних фортечних стін та скуштувати місцевого вина, адже вся територія 

навколо обсаджена виноградниками, а виноробство – один з основних 

промислів Тоскани. Крім того, в Банфі працює музей скла та пляшки. Вальдек – 

це один із найстаріших середньовічних замків Німеччини. Він розташований на 

березі озера Едер у федеральній землі Гессен, біля міста Вальдек. Фортеця 

побудована в XII столітті на вершині гори, що нині поросла лісом. З вікон 

відкриваються розкішні панорами. І хоча зовні він практично не змінився – 

внутрішнє оздоблення замку стало комфортнішим для відпочиваючих. До того 

ж, крім номерів, тут працюють два ресторани та є ціла низка послуг, які 

зроблять відпочинок незабутнім. Натомість бажаючі можуть відвідати музей 

історії замку. Замково-парковий комплекс Лідс (Англія) височить на острові 

посеред озера. Розкішна укріплена будівля, в якій раніше відпочивали монархи, 

розташована неподалік від селища Лідс, в графстві Кент. Кімнати обставлені 

стилізованими середньовічними меблями та прикрашені старовинними 

картинами та фарфоровими виробами. Окрім звичних визначних пам'яток, тут 

можна зіграти в гольф, постріляти з професійного луку та арбалету, а також 

взяти участь у соколиному полюванні. Готель розташований у сторожовій вежі, 

обладнаних під кімнати стайнях, котеджах та кемпінгові біля замку. Грандіозна 

неприступна фортеця Обідуш (Португалія) знаходиться у місті з аналогічною 

назвою. Вважається, що спочатку на місці сучасної фортеці були стародавні 

римські лазні, а замок збудували у XII столітті. Зараз у замку, крім визначних 

пам'яток історичної тематики та ресторанів, є готель, який розташований у                

17 кімнатах. У замку Ешфорд (Ірландія) облаштовані сучасні зручності для 

комфортного відпочинку, тут є SPA-салон, а поряд працює кінотеатр. Бажаючі 

можуть взяти участь у яструбиному полюванні. Замок Ешфорд - це 5-зірковий 

готель класу люкс, він займає одне з провідних місць у рейтингу Всесвітньої 

організації готелів. Окрім будівлі самого замку, тут також є оранжерея та 

збережений величезний парк, яким можна гуляти годинами. 

В Україні замки-готелі, це – більшість нові споруди, стилізовані під 
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старовину, але є й історичні будівлі. Наприклад, Замок-музей Радомисль 

(Житомирська область) стоїть на гранітній скелі і пронизаний духом старовини: 

восьмиповерхова башта з гвинтовими сходами, величні стіни, автентичні 

інтер’єри, бійниці. При замку працює бутік-готель Via Regia. Гості можуть 

пожити в аскетичних номерах, що нагадують келії ченців, або обрати собі покої 

монарха. Кожен номер у готелі оформлено в стародавньому стилі з 

антикварними меблями, картинами, іконами [6]. 

Якщо замком-готелем мало кого здивуєш, то замок-санаторій – 

«рідкісний птах». Підлікуватися в колишній графській резиденції, а заодно і 

оглянути красоти казкового палацу, можна в селі Карпати (Закарпатська 

область) в санаторії «Карпати». Чудовий замок, що належав аристократам 

Шенборнам, зведений за астрономічним принципом: 4 вежі – пори року,                

12 входів – місяці, 365 вікон – дні в році.  У самому серці скіфських степів 

Причорномор’я, на Миколаївщині, височіє дивовижнийзамок «Тамплієр». Вся 

територія цього комплексу – своєрідний етнографічний музей із 

середньовічним тиром, збройовою кімнатою, полем для змагань і парком 

облогових знарядь. Гостей зустрічають брамники в лицарських обладунках. Це 

місце допоможе відчути атмосферу середньовіччя. 

Нова будівля, зведена в австро-угорському стилі «Чорний замок», що на 

Івано-Франківщині схожа на замок не тільки зовні. Його інтер’єри також 

виконані в історичному стилі. А номери обставлені стилізованими меблями і 

доповнені багатим оздобленням.  

Готель «Підкова», стилізований під замок, можна побачити поруч з 

головною вулицею Рівне – Соборною. Номерний фонд готелю невеликий, але 

кожен з них виконаний в дизайнерському стилі. 

Готель «Замок Лева» у Львові складається з двох невеликих історичних 

будівель, які знаходяться в серці старовинного міста [7]. 

Далеко від цивілізації, в мальовничих Карпатах, загубився справжній 

лицарський замок «Вежа ведмежа» (с. Волосянка, Львівська область). 

Стилізована фортеця «Вежа ведмежа», зведена з дуба і каменю, може 

похвалитися оригінальними сторожовими вежами, просторим двором і 

стильною бруківкою. 
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Особистість враження обумовлена станом гостя, його самопочуттям, 

настроєм, на які накладається «пропонований подразник», що акумулює 

розважальний компонент. У незвичайних готелях ця особливість зберігається, 

але сам факт прибуття гостя в готель передбачає його настрій на ексклюзив, 

нестандартні переживання та відчуття. Сучасність характеризується тим, що 

навіть побутові предмети, що несуть друк повсякденності та рутини, подані в 

розважальному контексті, набувають підвищеної цінності . 

У сучасному світі готель з місця розміщення, де надаються основні та 

додаткові послуги, головною з яких є нічліг, сама перетворюється на об'єкт 

розваги, що приносить незвичайні відчуття [4]. 

Простір в архітектурі починається із прагнення людини збудувати будівлі 

для свого життя, роботи, відпочинку, а також культурних та духовних потреб. 

Виходячи з усіх цих цілком зрозумілих прагнень, напрошується висновок, що 

тільки сучасна архітектура, що відповідає всім життєвим умовам соціуму, може 

бути цікава людині і лише у певний період (актуальність використання, 

відповідність всім прагненням). Однак у всі часи люди намагалися 

використовувати та трансформувати простір так, щоб його використання 

залишалося актуальним на віки [1]. Модифікація архітектурного простору - 

перетворення, видозміна архітектурного об'єкта, пошук нового використання, 

що підлаштовується під зміни соціуму. Розглядаючи докладно архітектурні 

простори та його соціальні функції, слід зазначити, що історично так склалося, 

що соціальний простір формується та впорядкований, насамперед, за 

допомогою проектування та спорудження матеріальних об'єктів. Варто 

відзначити використання простору в даний час як креативний. Креативний 

простір - загальнодоступна територія, призначена для вільного самовираження, 

творчої діяльності та взаємодії людей. Відмінною особливістю креативного 

простору є націленість на діяльність людини у ролі споживача чи працівника 

організації, а творця унікального продукту своєї особистості. Метою створення 

креативних просторів у міському середовищі є забезпечення творчої молоді 

(креативного класу) середовища, багатого можливостями для навчання, 
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самонавчання, обміну навичками, експериментування та реалізації власного 

бачення міста, світу. Основне призначення креативного простору — надання 

майданчиків діяльності представникам творчих професій (так званого 

креативного класу), чисельність яких у постіндустріальному суспільстві 

зростає. Креативні простори можуть займатися трансляцією та популяризацією 

народжених на їх території продуктів та послуг (у сфері інформаційних 

технологій, науки, мистецтва тощо). У містах чи міських районах, де 

розташовані креативні простори, вони створюють нові робочі місця, сприяючи 

покращенню соціально-економічної обстановки. Креативні простори можуть 

виконувати і рекреаційну, і освітню функції, виступаючи майданчиками різних 

культурних заходів: виставок, лекцій, кінопоказів. 

Трансформація простору замків на даний момент є невід'ємною частиною 

економіки вражень: ні для кого не секрет, що у велику кількість замків по 

всьому світу можливий вхід для будь-кого, а те, яким чином і для яких функцій 

цей простір був трансформований, уможливлює наплив не тільки нових 

відвідувачів, а й повернення вже відвідували. 

З часів будівництва та первинного використання замків, розвиток 

можливостей їх використання ніколи не стояло на місці, люди завжди 

знаходили таке застосування даним об'єктам, яке позитивно позначалося б на 

якості життя, були зацікавлені у подальшому збереженні просторів замків. 

Об'єкти розвиваються та використовуються з урахуванням зміни світу, 

економічної ситуації, потреб людей. Вже зараз намічаються нові тенденції 

розвитку та використання об'єктів з урахуванням прогресу. Наприклад, запитів 

на впровадження можливості розміщення у більшій кількості існуючих замків, 

оренди їх залів та приміщень, оскільки зараз люди справді зацікавлені в цьому, 

то цінність замків як економічних об'єктів суттєво піднялася б, що уряд не 

може залишити поза увагою – продумуються способи здійснення запитів. На 

сьогоднішній день можливість зупинятись у замках на певну кількість часу є 

головною тенденцією розвитку. Існування такого активного попиту дає 

можливість подальшої трансформації простору замків. 
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Висновки. Таким чином, готель сьогодні все частіше сприймається не 

тільки як місце сну та відпочинку, а як споруда з тематичним дизайном, що 

формує враження за допомогою оригінального оформлення та обстановки. 

Надаючи таку нестандартну послугу, готель сам по собі перетворюється на 

атракцію. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасні тенденції розвитку економіки та сфери 

гостинності в Україні свідчать, що ринок ресторанних послуг є достатньо 

перспективним для інвестування. Одним з методів інвестування є франчайзинг. 

Хоча франчайзингові ресторанні мережі є достатньо новою формою бізнесу в 

індустрії гостинності в Україні, але експерти та аналітики у найближчій 

перспективі визначають їх одними з найефективніших систем. Успіх у сфері 

ресторанного бізнесу визначається цілим комплексом складових концепції 

ресторанного закладу, серед яких ефективний менеджмент, цінова політика, 

бездоганний сервіс, операційний персонал, сучасні технології і кухні та ін. 

Створити в умовах високої конкуренції прибуткове підприємство ресторанного 

господарства дуже важко, тому великої популярності набувають 

франчайзингові мережі.  

Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

оцінка основних етапів становлення та розвитку франчайзингу як важливої 

складової ефективного ведення бізнесу в ресторанній сфері. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні 
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аспекти франчайзингу достатньо широко представлено у науковій літературі, 

галузевих періодичних виданнях, в мережі Інтернет. Багато вітчизняних і 

закордонних учених-економістів приділяли увагу досліджуваній проблемі і 

висловлювали різні погляди щодо розвитку сучасних форм організації роботи у 

ресторанному бізнесі: Ж. Дельтей, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мендельсон,                

С. Шейн, М. Зархин, Н. Кабушник, Ф. Карбишев, Т. Москвич, Н.О. Ковальчук, 

Є.Г. Кошелева, В.І. Ляшенко, Н. М. Широбокова, В. В. Шкромада та ін. Але, 

незважаючи на велику кількість публікацій з цієї тематики, питання 

франчайзингу на підприємствах малого та середнього ресторанного бізнесу в 

Україні залишаються недостатньо вивченими.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття франчайзингу 

починається з ХІХ століття, хоча деякі елементи системи франчайзингу 

спостерігались ще у середньовіччі широке використання франчайзингу у світі 

зумовило існування різноманітних форм налагодження взаємозв'язків між 

учасниками франчайзингової системи і відповідно виникнення різних видів 

франчайзингових систем.  

Термін «франчайзинг» походить від англійського «franchising» - право, 

привілей, а термін «франщиза» від французького – пільга, привілей, що за 

змістом є рівноцінними поняттями. Перше визначення поняття «франчайзинг» 

з’явилося в Оксфордському словнику англійської мови 1933 року. У 

тогочасному трактуванні термін означав «надання прав і свобод єпископом 

королівської корони». У сучасному дискурсі «franchise» означає «виданий 

урядом чи компанією певній особі чи групі осіб дозвіл на провадження 

комерційної діяльності чи право виступати агентом з поширення продукції 

даної компанії» [5].  

Міжнародна асоціація франчайзингу визначає франчайзинг як метод 

розширення бізнесу та продажу товарів і послуг через ліцензійні відносини між 

сторонами, тобто франчайзер не тільки визначає продукцію, яку має 

поширювати франчайзі, а й вводить його в усю систему діяльності, надає право 

на використання бренду та постійно підтримує [6, с. 294].  

За визначенням Федеральної торгової комісії США, франчайзингом є 
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бізнес-відносини, які надають можливість використовувати спільну відому 

назву. Власники торгової марки організовують тренінги, навчання, за що 

отримують відрахування у визначеній угодою сумі коштів [7]. 

В таблиці 1 сформовано узагальнення існуючих підходів щодо розуміння 

сутності поняття «франчайзинг»  

аким чином, можна констатувати, що франчайзинг розглядають як угоду, 

систему угод, форму ліцензування тощо. Усталеним на сьогодні є визначення 

франчайзингу як способу організації бізнесу, що регулює відносини між 

власником бізнесу (франчайзером) і франчайзі (незалежна особа чи компанія, 

якій передається право на використання розробленої франчайзером бізнес-

стратегії). 

Під франчайзингом розуміється така організація  ресторанного бізнесу, за 

якої власник торгової марки, торгового імені чи авторського права на 

виробничу систему (франчайзер) надає можливість іншій фірмі (франчайзі) їх 

використовувати за умови виконання певних умов [2, с 33]. 

 

Таблиця 1 – Дослідження підходів щодо визначення сутності поняття 

«франчайзинг» 

Автор Сутність поняття 
Месяшна 
Н.В.  

Франчайзинг – це угода, за якої виробник або одноосібний розповсюджувач 
продукту або послуги, товарного знаку, що є власником, надає виняткове 
право на розповсюдження на цій території своєї продукції або послуги 
незалежним підприємствам (роздрібна торгівля), в обмін на отримані від них 
платежі (роялті) при умові дотримання виробничих технологій і 
обумовлених операцій 

Пугінський 
Б.І.  

Франчайзинг – це система договірних відносин великих виробників 
(продавців) з дрібними фірмами, в яких зобов'язання по просуванню товару 
супроводжуються використанням на основі ліцензії фірмового найменування 
або товарного знаку головної фірми, а також дотриманням її технологій 
виробництва і стратегії по збуту товарів 

Баженова 
А.Ю.  

Франчайзинг – система розподілу доходів, яка за умови дотримання певних 
норм приносить вигоду 

Шулус А.  Франчайзинг – система договірних відносин між франчайзером і франчайзі  
Кодекс етики 
франчайзингу 

Франчайзинг – система просування на ринку товарів, послуг, технологій, яка 
ґрунтована на тісній і тривалій співпраці між юридичними і фінансово 
розділеними, незалежними підприємцями 

Гріфін Р. Франчайзинг (franchising) – це особлива форма ліцензування, суть якої 
полягає в тому, що фірма (франчайзер) видає іншій компанії (франчайзі) 
дозвіл на використання своєї технології виробництва, а також бренду, 
торгової марки та логотипу в обмін на виплату роялті 
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Основною перевагою побудови підприємством франчайзингової системи 

із підрядною функцією франчайзі є вивільнення коштів, часу та зусиль 

франчайзера для розробки й впровадження нових моделей виробів, нових 

методів і стратегій діяльності на ринку тощо завдяки відмові від здійснення 

типових, добре налагоджених окремих виробничих функцій. Франчайзі, своєю 

чергою, отримує гарантоване джерело збуту певної частини своєї продукції [3]. 

В таблиці 2 наведено основні складові елементи франчайзингу.  

В Україні франчайзинг ресторанного господарства активно почав 

розвиватися на початку теперішнього тисячоліття. Становлення відбулося у 

1999 р. з українським брендом Pizza Celentano. За даними Асоціації 

франчайзингу України, якщо у 2001 р. в країні працювало тільки 48 

франчайзерів (продавців франшизи), то в 2008 р. їх кількість зросла до 382, а в 

2012 р. – до 530. Пік розвитку цього бізнесу припав на 2015 р., коли франшизу 

пропонувало 565 компаній.  

Але вже 2016 р. видався для цієї сфери провальним: кількість 

франчайзерів скоротилася до багатьох компаній, а загальне число їх об’єктів 

знизилося на 32% – з більш ніж 20 тис. до 13,7 тис. Глибинні маркетингові 

дослідження засвідчили, що такі показники не є ознакою спаду активності                 

. [1, c. 15]. 

Таблиця 2 – Основні складові елементи франчайзингу 

Франчайзер  особа (компанія), яка має виключні права на об’єкти інтелектуальної 
власності, тобто на здійснення особливої форми бізнесу, володіє 
свідоцтвом на товарний знак, патентом на винахід, технологіями та 
секретами виробництва (ноу-хау) та передає ці права (привілеї) діловому 
правокористувачу за плату на визначений термін 

Франчайзі  це діловий правокористувач, який отримує від франчайзера певні права 
(привілеї) для здійснення власного бізнесу, але під фірмовою назвою 
правоволодільця, використовуючи діловий формат останнього 
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Продовження таблиці 2 

Франшиза  це особлива форма співробітництва між підприємством-франчайзером та 
одним чи кількома підприємствами-франчайзі, де підприємство-
франчайзер надає деякі виключні права (фірмову назву або товарний 
знак, секрети виробництва, продавати чи надавати послуги, проходити 
навчання з питань організації і ведення бізнесу, отримувати допомогу з 
питань маркетингу і реклами, користуватись пріоритетами репутації 
особи або фірми) незалежному діловому партнеру 

Комерційна 
концесія  

це угода, за якою одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надані 
іншій стороні (користувачу) за винагороду на певний строк або без 
зазначення строку право використовувати у підприємницькій діяльності 
користувача комплекс виключних прав, що належать правоволодільцю, в 
тому числі й право на фірмову назву та комерційне позначення 
правоволодільця, право на охоронювану комерційну інформацію, а також 
на інші передбачені договором об’єкти виключних прав 

 

Франчайзингові ресторанні мережі є достатньо новою формою бізнесу в 

індустрії гостинності в Україні, але експерти та аналітики у найближчій 

перспективі визначають їх одними з найефективніших систем. Успіх у сфері 

ресторанного бізнесу визначається синергічним комплексом складових 

концепції ресторанного закладу, серед яких ефективний менеджмент, цінова 

політика, бездоганний сервіс, операційний персонал, сучасні технології і кухні 

та ін. 

В таблиці 3 наведено основні етапи становлення та розвитку 

франчайзингу. Еволюція поглядів щодо франчайзингу в ресторанному бізнесі є 

застосування франчайзингу і в наших країнах переконливо довела його 

надзвичайну ділову ефективність. Інтерес до франчайзингу серед ділових кіл 

зростає з кожним роком. Організація підприємства на умовах франшизи значно 

знижує підприємницькій ризик, тому що в цьому випадку відбувається 

використання уже відпрацьованого бізнесу, що довів свою ефективність.  

Розвиток франчайзингу в ресторанному бізнесі може виявитися однією з 

найбільш ефективних форм підтримки підприємництва, одним з можливих 

рішень важливої державної задачі оскільки є одним проникнення на іноземні 

ринки.  
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Таблиця 3 – Еволюція франчайзингу  

Історичний 
період 

Короткий опис 

До 1800 р. Надання дозволів на збори податків, продаж товарів на ринках та 
участь у ярмарках. 

Початок 1800-х 
років 

 Власники німецьких та англійських пабів розпочали 
використовувати дистиб‘ютоські систем. 

1809 р. Перша франшиза в Австралії, а саме «королівські привілеї» на імпорт 
рому. 

1851 р. Налагодження першої франчайзингової системи американською 
компанією «Singer». 

1899 р. «Coca-Cola» продає свою першу франшизу. 

1902 р.  «Rexall Drug Stores» розпочинають франчайзингову діяльність. 

1920-1938-ті 
роки 

Франчайзингову стратегію розширення власних мереж почали 
використовувати такі компанії, Franklin», «A&W». 

1938-1960-ті 
роки 

Франчайзингову діяльність розпочинають компанії: Arthur Murray 
Dance Studios, Baskin-Robbins, Duraclean, McDonald's, Howard Johnson 
Motor Lodge, Harlan Sanders's Kentucky Fried Chicken. 

1960-19070-ті 
роки 

Створена Міжнародні асоціації франчайзингу і Європейська 
асоціація франчайзингу. 

 

Висновок. Встановлено, що франчайзинг - це форма тривалої ділової 

співпраці, у процесі якої велика компанія (франчайзер) надає індивідуальному 

підприємцю чи групі підприємців (франчайзі) ліцензію (франшизу) на 

виробництво продукції, торгівлю товарами чи  надання послуг під 

торговельною маркою франчайзера на обмеженій території, на терміни і умови, 

визначені договором. Серед основних чинників, які сприяють успішному 

функціонуванню франчайзингових підприємств можна виокремити наступні: 

стабільний  розвиток економіки, вдосконалення законодавчого урегулювання 

відносин  франчайзингу, наявність  належної  поваги до інтелектуальної 
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власності та її захист, наявність досвіду у вітчизняних суб’єктів 

франчайзингової системи, залучення інвестицій у сфери малого і середнього 

бізнесу, інформування та широкомасштабна реклама даного методу 

впровадження нових технологій.  
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У даній статті розглянуто основні форми стимулювання праці. Досліджені 

види стимулювання, які спонукають працівників до роботи з високою 

самовіддачею. Розглянуто фактори, які визначають систему матеріальних 

стимулів. 

Ключові слова: стимулювання праці, підприємство, ресторанний бізнес, цілі, 

фактори, оплата. 

Постановка проблеми. Стимулювання праці є одним із важливих чинників 

налагодженного функціонування підприємства ресторанного бізнесу. Згідно з 

дослідженнями  Британської школи бізнесу лише 10% людей працюють 

постійно добре або постійно погано. Решта 90%  має мати чіткий стимул і 

завдання, щоб принести користь підприємству. З цього випливає, що від 

продуманої системи мотивації залежить успішність закладу [1]. 

Мотивація персоналу це один з основних інструментів управління 

персоналу, який займає досить високу ланку в ефективному функціонуванні 

підприємства, тому існує необхідність постійного запровадження на 

підприємствах нових підходів до визначення виду мотиваційного механізму.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські та іноземні вчені 

приділяли значну увагу у своїх роботах щодо вивчення та рекомендацій 

стимулювання праці на підприємствах ресторанного бізнесу. Дослідженням та 

аналізом в цій області займались такі вчені та економісти: А.Сміт, Ф.Гілбрет, 

А.Маслоу, Ф.Герцберг, А.Врум. На сучасному етапі провідними дослідниками є 

О.В. Гриківська, Ж.В. Соловйова, Є.А. Бельтюкова , О.А. Докучаєва. 

Мета статті. Розглянути основні форми стимулювання праці та їх значення 

на підприємстві ресторанного бізнесу.  
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Викладка основного матеріалу. Сьогодні важливе значення має ступінь 

задоволення людей працею. Досягнення науково-технічного прогресу зумовили 

чимало нового у мотивації праці людей. Наприклад, зростає роль факторів, які 

забезпечують подальше розгортання творчих здібностей людини, нове 

ставлення її до праці не тільки як до необхідності, а й як до потреби, до форми 

самовиявлення. Природі сучасного підприємства внутрішньо властивий 

колективізм, який відкриває можливості для розвитку таких методів 

стимулювання праці, які б підносили людину і всебічно активізували її 

діяльність. Застосування щодо працівника стимулів, з метою активізації його 

зусиль, підвищення старанності, наполегливості, добросовісності у вирішенні 

завдань, що стоять перед підприємством, називається стимулюванням [2]. 

Розрізняють три види стимулювання: моральне, соціальне й матеріальне. 

Мотиваційний механізм праці включає насамперед такі загальнолюдські, 

загальноекономічні елементи, як потреби та інтереси людини, адже заради їх 

задоволення людина виробляє різні блага. Стимули до праці можуть бути 

матеріальними і моральними, духовними. Серед перших — заробітна плата, 

премії, різні винагороди; серед других — найрізноманітніші форми морального 

заохочення. 

Моральне стимулювання виражається у виникненні в працівника почуття 

внутрішнього задоволення від результатів своєї роботи. Моральна винагорода 

спрямована виключно на задоволення вторинних потреб працівника (згідно з 

теорією Маслоу) й може виражатись у формі публічної подяки з боку 

керівництва. Громадське визнання сприяє підвищенню престижу (подяка, 

грамота, дошка пошани). В даному разі предметом потреби виступають 

цінності та явища, які сприяють підвищенню престижу й авторитету 

підприємства. Такий вид стимулювання гарний спосіб упередити постійне 

зростання фінансових виплат та кращий спосіб показати співробітникам, що 

керівництво їх цінує, захищає та поважає їх інтереси. 

 Найтиповіші способи морального стимулювання:  

- створення в колективі гідних умов для спілкування. Це власне, 

корпоративна культура, заходи, які створюють відчуття причетності до 

колективу та своєї значущості.  
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- впровадження комфортних умов праці; 

- нагорода кращому працівнику місяця (кращому офіціанту); 

- дошка пошани; 

- заохочення і стимулювання інноваційних пропозицій персоналу; 

- зустрічі директора або менеджера з персоналом; 

- щомісячний опит персоналу; 

- конкурси. 

Соціальне стимулювання – різновид стимулювання, яке виражається у 

зміні соціального статусу працівника. Винагородою в цьому разі виступає не 

лише вертикальне переміщення працівника на вищу посаду, але й 

горизонтальне переміщення на посаду того ж ієрархічного рівня. Яке 

задовольняє вторинні потреби працівника (робота більш творчого характеру, з 

меншим контролем тощо). 

Загальний соціальний статус – це становище працівника у суспільстві. 

Спектр винагороди такого роду є досить широким: від висунення працівника до 

обрання в органи державної влади (якщо інтереси підприємства співпадають з 

інтересами працівника) до надання працівникові персонального автомобілю чи 

комфортного житла на період його роботи на підприємстві. Рішення такого 

плану повинні прийматись з урахуванням інтересів і психологічних 

особливостей працівника й бути цілком спрямовані на задоволення його 

вторинних потреб. 

Однією з найважливіших форм мотивації праці на підприємстві 

ресторанного бізнесу є матеріальне стимулювання. Система матеріальних 

стимулів праці грунтується на різноманітних спонукальних мотивах, які 

доповнюють один одного й підпорядковані меті щодо створення матеріальної 

зацікавленості у здійсненні трудової діяльності. 

Проблема матеріального стимулювання праці потребує постійного 

дослідження факторів, які визначають систему матеріальних стимулів. Дані 

фактори – це рушійні сили, які забезпечують формування й використання 

сукупності спонукальних мотивів з метою задоволення колективних та 

особистих інтересів працівників [3]. 
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За характером дії на виконавців виділяється три групи факторів: соціально-

психологічні, економічні й організаційні [4]. (Рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Фактори, які визначають систему матеріальних стимулів 

 

Структура та якість робочої сили підприємства ресторанного бізнесу, зміст 

праці, резерви щодо зростання ефективності праці за рахунок фізичних 

можливостей працівників потребують нетрадиційних підходів до застосування 

принципів матеріального стимулювання. Найефективнішими принципами 

матеріального стимулювання є: 

- зростання заробітної плати залежно від підвищення ефективності 

виробничо-господарської діяльності підприємства; 

- зміна заробітної плати залежно від певної групи працівників, умов праці 

та трудових досягнень; 

- можливість підвищення заробітної плати за виконання особливих видів 

робіт, найбільш відповідальних, важливих і потрібних у процесі надання 

послуг; 
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- перспектива зростання заробітної плати на кожному робочому місці; 

- матеріальні стягнення; 

Однією з основних цілей матеріального стимулювання праці є 

забезпечення оптимального співвідношення заробітної плати працівників з 

обсягом і якістю виконаної роботи.  

Напрям визначення цілей матеріального стимулювання це обрання 

структури заробітної плати на основі факторів, що відбивають трудовий внесок 

працівників. Усі фактори доцільно поділити на дві групи: 

-  фактори, які визначають трудовий внесок у досягнення поточних 

результатів; 

-  фактори, які визначаються кінцевими результатами. 

Матеріальне стимулювання реалізується насамперед через зміцнення та 

розвиток особистісних матеріальних стимулів, основною формою яких є оплата 

праці. 

Оплата праці - це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в 

грошовому виразі, який за трудовою угодою виплачується працівникові за 

виконану роботу або за надання послуг. 

Оплата праці працівників ресторанного бізнесу складається з основної 

заробітної плати й додаткової. Основна заробітна плата працівника 

визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами. Рівень 

додаткової оплати праці встановлюється згідно з кінцевими результатами 

діяльності підприємства. 

Реалізація функції стимулювання передбачає, що оплата праці повинна 

спонукати кожного працівника до найефективніших дій на робочому місці [5]. 

Висновки та пропозиції з даного дослідження. Розглянувши основні форми 

стимулювання праці, можна зробити висновок, що вони мають важливе 

значення для підприємства ресторанного бізнесу. Оскільки, знаючи теорію, 

легше освоїти практику. Стимулювання праці принесе користь, додатковий 

прибуток і підприємству, і власне працівникові. Керівникові може бути важко 

досягнути такого результату, тому важливо поєднати декілька форм мотивації. 

Добре мотивований працівник це – запорука успіху підприємства.   
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В СТРАТЕГІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

У даній статті проведений аналіз сучасного стану бізнес-планування на 

підприємствах України. Виявлені основні проблемні моменти і слабкі місця 

українських бізнес-планів. Розглянуті основні недоліки при замовленні бізнес-

плану як специфічної послуги.  

Ключові слова: бізнес-план, фінансовий план, організаційний план, 

маркетинговий план, ризики, ціна, бізнес-ідея, інвестор. 

Постановка проблеми. Сучасний динамічний розвиток малих та середніх 

підприємств, необхідність підвищення конкурентоспроможності і 

конкурентних переваг викликає необхідність запровадження актуальних та 

ефективних підходів щодо управління бізнесом. В умовах мінливого 

зовнішнього середовища особливо складною задачею стає процес планування 

діяльності організації. Саме тому планування є однією з головних функцій 

менеджменту, а бізнес-планування є найважливішою ланкою цього напрямку.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти 

бізнес-планування в діяльності підприємств досліджувалися як вітчизняними, 

так і зарубіжними науковцями, такими як К. Барроу, О. Волков, М. Денисенко, 

В. Горемикін, А. Гречан, Р. Гріфін, В. Іванова, М. Йохна, О. Кузьмін,                

О. Мельник, Г. Осовська, В. Слинь- ков, В. Стадник, Г. Тарасюк, В. Ясинський 

тощо. Водночас вивчення наукової літератури свідчить, що не досить 

висвітленими і навіть суперечливими залишаються особливості теоретичних та 

методичних засад розроблення бізнес-планів вітчизняних підприємств з 

урахуванням світового досвіду та особливостей розвитку економіки України.  

Постановка завдання. Основною метою дослідження є проведення аналізу 

сучасного стану бізнес-планування в Україні та виявлення основних 

проблемних моментів і слабких місць процесу бізнес-планування. 

Виклад основного матеріалу. Бізнес-планування – це сучасний і досить 

популярний термін на сьогодні в бізнес-середовищі. Але розробка бізнес-планів 

і ведення діяльності в руслі постійного бізнес-планування з урахуванням всіх 

нюансів даного поняття (постійний моніторинг ринку, стану конкурентної 

середи, складання планів для впровадження будь-яких змін і т.д.) на 

вітчизняних просторах знаходяться на відчутній відстані від європейських 

практик розвинених країн. 

Багато бізнесменів, які опрацювали не одне зарубіжне видання з розробки 

бізнес-планів і намагаються дотримуватися рекомендацій, викладених у них, 

стикаються з нерозглянутими там, та й невідомими на Заході труднощами. На 

відміну від західних країн, ділове планування в Україні має ряд особливостей 

[1, c. 59]. 

Українське законодавство на сьогодні не закріплює обов’язковість 

розробки бізнес-плану. Останній є новим документом для більшості 

українських підприємств [2, c. 115]. Незважаючи на прагнення країни 

приєднатися до європейської спільноти та підвищити стандарти якості 

продукції, послуг та принципів ведення бізнесу, значно поширена позиція, яка 

заперечує доцільність розробки розгорнутого бізнес-плану і передбачає, як 
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альтернативу, стисле техніко-економічне обґрунтування. Іноді вважається, що 

відсутність проробленого бізнес-плану може бути компенсована знанням 

“глибин” вітчизняного бізнесу й інтуїцією. 

Для такого стану подій в Україні існує багато передумов. 

Неконкурентоспроможність українських бізнес-планів пояснюється цілим 

рядом помилкового ставлення до цього питання перш за все зі сторони 

замовників бізнес-планів (під замовником розуміється юридична або фізична 

особа, яка володіє певною бізнес-ідеєю і прагне до її реалізації). Для цього 

необхідно знайти інвестора, якого можна залучити саме якісним бізнес-планом. 

Цей документ власник ідеї може доручити розробити своїм внутрішнім 

спеціалізованим підрозділам, які частіше всього в дрібному та середньому 

бізнесі просто відсутні, або ж замовити у сторонньої організації, яка пропонує 

такі послуги, маючи висококваліфікованих досвідчених фахівців у сфері бізнес-

планування та консалтингу. Розглянемо саме останню ситуацію і, випливаючи з 

української практики, проблеми [4, c. 435]. 

Бізнес-план повинен коротко та чітко відображати план реалізації проекту. 

Він дає змогу інвестору оцінити якість проекту та можливості учасників. Тобто 

це основний документ, переглянувши який, інвестор може прийняти рішення 

про вкладення своїх коштів у конкретну ідею. В той же час цей документ надає 

можливість особі, яка має певну бізнес-ідею, донести її до інвестора і отримати 

кошти на її реалізацію [4, c. 67]. Отже, можна зробити висновок, що даний 

документ являється корисним для кожного учасника бізнес-проекту і сприяє 

розвитку підприємництва та розвитку економіки і суспільства в цілому. Але 

дійсність і практичні аспекти відрізняються від теоретичних. 

Окрім ціни бізнес-плану замовник зацікавлений у результаті. А щоб його 

отримати, важливо виокремити та позбавитися від певних помилкових позицій 

та поглядів, що супроводжують українських підприємців при замовленні даної 

специфічної послуги. Отже, розглянемо основні помилки замовників бізнес-

планів. 

Перш за все, найпоширеніша проблема полягає у обсязі робіт, який 
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замовник бажає отримати від розробників. Замовник вважає, що бізнес-план у 

нього вже є і все, що необхідно, це консолідувати цифри у таблиці, які потім 

буде легко аналізувати інвесторові. Але в більшості випадків при детальному 

ознайомленні спеціаліста з об’ємом робіт виявляється, що замовник має лише 

опис своєї ідеї а для того, щоб фінансовий план був переконливим, потрібно ще 

серйозно попрацювати [4, c. 436]. Тобто на практиці бізнес-середовище 

зіштовхується з проблемою недостатньої обізнаності керівників у питаннях 

бізнес-планування і звідки беруться цифри, здатні вразити інвестора. 

Бізнес-план розробляється кожною організацією, незалежно від напрямків 

її діяльності і являє собою інструмент стратегічного планування. Його 

використовують для створення вектору прийняття управлінських рішень, 

презентації бізнес-ідеї, ведення ділових переговорів з інвесторами, кредиторами 

тощо.  

Переваги використання бізнес-плану в організації [4].  

1. Виявити та передбачати можливі загрози та ризики, до їх реального 

виникнення в практичній діяльності організації.  

2. Залучити інвестиції, в тому числі іноземні. 

3. Провести аналіз споживачів продукції та постачальників. 

4. Контролювати і управляти діяльністю організації. 

5. Формувати і примножувати конкурентоспроможність організації в 

ринкових умовах її функціонування. 

Кожен бізнес-план по своєму є унікальним, оскільки повинен відображати 

особливості розглянутого підприємства, галузі, а також містити певні 

положення, які враховують завдання його розробки .  

Основні завдання бізнес-плану [1].  

1. Проведення маркетингових досліджень щодо виявлення потенційних 

споживачів продукції, яку виробляє організація.  

2. Оцінка очікуваної прибутковості (рентабельності) бізнесу на основі 

зіставлення передбачуваних витрат на виробництво і об’єму реалізації 

продукції.  
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3. Виявлення можливих загроз зовнішнього середовища, в якому 

функціонує організація та розробка комплексу заходів щодо мінімізації ризиків 

та їх запобігання.  

4. Обґрунтування критеріїв і показників, що характеризують позитивну або 

негативну динаміку становлення і розвитку бізнесу [1]. 

Бізнес-план повинен надавати коротку і ясну інформацію щодо всіх 

важливих аспектів розглянутої бізнес-моделі підприємства. При розробці 

бізнес-плану важливо зайвий раз переконатися, що використовувані фрази і 

пропозиції не містять подвійного змісту. Слід по можливості уникати 

дублювання інформації і непотрібних повторів, хоча найчастіше в бізнес-плані 

одна і та ж інформація може бути наведена в різних розділах та контекстах [3].  

Проведений аналіз існуючих точок зору, щодо класифікації бізнес-планів, 

дав змогу розробити класифікацію. Бізнес-плани класифікуються за: 

масштабом, терміном реалізації, ступенем обмеженості ресурсів, характером та 

за складністю.  

Нині планування бізнесу, як і раніше, є однією з найбільш болючих точок 

українського менеджменту. Це спричинено низкою вагомих причин. 

Насамперед планування в умовах ринку, орієнтоване на задоволення потреб 

клієнта, саме по собі є досить складною інтелектуальною роботою. У процесі 

розроблення планів потрібне системне бачення, а також створення і 

використання інформаційної бази, аналітична обробка даних, проектування 

майбутнього, постійна активність і залученість у процес планування всіх 

учасників планування (особливо топ-менеджменту), їхній творчий підхід до 

оцінки ринкової ситуації і можливостей споживачів.  

По-друге, сама організація процесу бізнес-планування та його здійснення є 

непростим завданням, оскільки вимагає гнучкого поєднання централізації і 

децентралізації в плануванні, створення умов для участі в ньому фахівців 

різних підрозділів (економістів, фінансистів, маркетологів, логістів, виробників, 

постачальників тощо). Все це супроводжується організаційними проблемами і 

свідчить про наявність комунікаційних труднощів, пов'язаних із процесами 

планування.  
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По-третє, мають місце проблеми соціально-культурного характеру. На 

жаль, в Україні ще сильніші позиції прихильників директивного управління і 

наказів зверху, ніж керівників, схильних до використання демократичних 

методів управління. Директивне планування ускладнює процес бізнес-

планування, оскільки низка обмежень (терміни, вартість) «спускається» зверху 

без обґрунтувань.  

По-четверте, на відміну від країн Заходу, умови становлення планування 

бізнесу в Україні мають свою специфіку. Це ускладнює використання 

зарубіжних методичних розробок, оскільки ці методики часто не відповідають 

господарським, економічним, правовим та іншим умовам вітчизняного бізнесу 

[2].  

Таким чином, розвиток нових організаційних форм і методів планування 

бізнесу на українських підприємствах стає життєво необхідним. Підприємці 

повинні навчитися заглядати в майбутнє і цілеспрямовано його готувати, 

передбачаючи небезпеки і використовуючи можливості, що відкриваються у 

зовнішньому середовищі.  

Крім того, через мінливість зовнішнього середовища підприємство 

змушене швидко й ефективно змінювати свій план з урахуванням ринкової 

ситуації. Необхідність зберігати гнучкість і можливість вибору адекватних дій 

у мінливому світі зовсім не означає, що підприємство зможе діяти, не маючи 

ніякого затвердженого плану.  

Також усі підприємства змушені сьогодні працювати в умовах посилення 

конкуренції, а тому повинні думати про посилення ключових факторів успіху 

та про створення своїх конкурентних переваг. При цьому важливу роль тут 

відіграють питання розроблення та реалізації стратегії, гнучкого і 

безперервного планування.  

І нарешті, для підвищення ефективності планування необхідна відповідна 

ділова культура, яка сприяє ефективній організації і здійсненню процесу 

планування на практиці.  
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Висновки. Отже, бізнес-план — це активний робочий інструмент 

управління, відправний пункт усіє планової та виконавчої діяльності 

підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати 

успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти 

відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу. 

Можна виділити три типи бізнес-планів, які використовуються у формальному 

процесі планування як функції та базової технології управління бізнесом: 

корпоративні (управлінські) бізнес-плани застосовуються для управління 

поточною діяльністю та розвитком підприємства; бізнес-плани проектів 

спрямовані на планування та управління проектами, що реалізуються в рамках 

даного підприємства застосовуються для управління змінами на підприємстві; 

цільові бізнес-плани спрямовані на прийняття окремих великих рішень, 

пов'язаних з управлінням бізнесом застосовуються для управління 

специфічними разовими завданнями в діяльності підприємства. 
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У статті досліджено сучасні особливості та актуальні проблеми розвитку 

кейтерингу як інноваційної форми ресторанного бізнесу. Доведено, що 

кейтерингові послуги дають змогу забезпечити широкий спектр послуг 

ресторану. Представлено класифікацію кейтерингу. Розглянуто основні види 
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Ключові слова: кейтеринг, класифікація, обслуговування, послуга, заклади 

ресторанного господарства.    

Постановка проблеми. Сьогодні кількість закладів ресторанного 

господарства збільшується не тільки у великих містах, але й по всій Україні. 

Зростає рівень життя населення, збільшуються доходи, а це свідчить про 

збільшення числа потенційних клієнтів ресторанів. У ресторанному бізнесі 

триває жорстока боротьба за споживача. Конкурентоспроможному 

підприємству варто постійно впроваджувати новітні прогресивні технології, 

підвищувати рівень обслуговування, надавати нові ексклюзивні послуги тощо. 

Досить актуальним останнім часом стало використання західних технологій, 

щоб зацікавити споживача та отримати соціальний або економічний результат. 

Тож у наше суспільство ввійшло поняття «кейтеринг», яке закріпилося та 

стрімко набирає обертів і перспектив.  

Сьогодні український ринок кейтерингових послуг досить нестабільний.               

З одного боку, існує багато ресторанів і кафе, які простоюють у ранкові та денні 

години (або в певні сезони) і не мають при цьому ні можливостей (автопарк, 

реклама, фахівці), ні бажання організовувати власну службу кейтерингу. З 

другого боку, керівництво багатьох фірм та організацій бажає забезпечити своїх 

співробітників доставкою гарячих обідів. Між цими двома ланками одного 



232 

ланцюга не вистачає активних людей, які могли би здійснити функцію 

доставки, займаючись рекламою, пошуками клієнтів та іншими 

організаційними питаннями. 

Дослідженнями проблем розвитку ресторанного бізнесу займалися такі 

науковці, як: О.Л. Борисова, В.М. Зайцева, О.А. Мельниченко, Г.Т. П’ятницька, 

Т.І. Ткаченко, В.О. Шведун та інші. Проте, проблемні питання формування 

кейтерингу ще недостатньо вивчена та потребує подальших досліджень. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності кейтерингу, аналіз 

проблем та перспектив розвитку кейтерингу в Україні. 

Кейтеринг – один із сучасних та найефективніших напрямів розвитку 

ресторанного господарства, девирсефікації його основного бізнесу, який 

характеризується широкою комерційною організацією. Слово «кейтеринг» 

походить від англійського дієслова «cater», що в перекладі означає «поставляти 

провізію», «обслуговувати споживачів», та словосполучень «publice catering» – 

ресторанне господарство, а також «catering trade» – ресторанний бізнес. 

Кейтеринг – це виїзне обслуговування у будь-якому приміщенні, на 

відкритій місцевості, на пароплавах тощо. Суть кейтерингу полягає в тому, що 

ресторан за спеціальним замовленням (кейтерингова компанія) забезпечує 

замовника у приготуванні та доставці готової продукції ресторанного 

господарства у зазначене місце (додому, в офіс, на робоче місце, в місце 

відпочинку тощо). 

Нестеренко О.О. кейтеринг розглядає як самостійний вид підприємницької 

діяльності чи додаткову послугу закладу ресторанного господарства, що 

полягає у наданні сервісу із організації харчування, виїзного обслуговування 

заходів різного призначення, роздрібного продажу готових страв і напоїв, у 

місцях, обраних замовниками.  

П’ятницька Н. пропонує сутність кейтерингового обслуговування 

розглядати у такому ракурсі: ресторан за спеціальними замовленнями 

(кеийтерингова компанія) забезпечує замовнику приготування і доставку 

готової продукції ресторанного господарства у зазначене місце (додому, в офіс, 

на робоче місце, у місце відпочинку тощо), а також ресторанне обслуговування 

святкового заходу із наданням різних сервісних послуг. 
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Ринок кейтерингових послуг швидко зростає і представлений великою 

кількістю спеціалізованих кейтерингових компаній, відділами кейтеринга при 

ресторанах та іноземними компаніями. Вони є як українського, так і 

закордонного походження. Національні компанії, у свою чергу, представлені як 

підрозділами ресторанного господарства, так і окремими самостійними 

фірмами.  

Вважаємо, що кейтеринг є сервісною діяльністю сфери ресторанного 

бізнесу, метою якого є задоволення суспільних і індивідуальних потреб 

населення. Основною особливістю кейтерингу є обслуговування за межами 

приміщень закладів ресторанного господарства, у місцях, обраних замовниками 

кейтерингових послуг.  

П’ятницька Н.О. кейтерингове обслуговування розглядає за такими 

основними ознаками:  

- контингент замовників;  

- місце проведення заходу;  

- повнота циклу або характер наданих послуг [5].  

Архіпов В.В. розрізняє кейтеринг за такими видами, як:  

- у приміщенні;  

- поза рестораном;  

- соціальний;  

- виїзний (за договором на постачання продукції);  

- роздрібний продаж готової кулінарної продукції, VIP-кейтеринг.  

Ратова З.Т. та А. В. Попеляр доповнюють види кейтерингу позиціями: 

контракт на постачання (доставка в офіс) і кейтеринг напоїв і коктейлів 

(виїзний бар) [6].  

Нестеренко О.О., І.С. Коробкіна акцентують увагу на класифікації 

кейтерингових послуг із врахуванням особливостей організації обліку та 

пропонують класифікувати кейтеринг за ознаками:  

- місце надання кейтерингових послуг;  

- контингент замовників;  
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- вид підприємства; ціновий сегмент;  

- місце приготування страв;  

- вид заходів;  

- тип наданих послуг;  

- повнота наданих послугу кейтерингу ресторан сам приїжджає до клієнта 

в домовлений час. 

Суть кейтерингу – забезпечення проведення банкету, фуршету або іншого 

заходу в будь-якому підходящому для цього місці. Замовляючи кейтерингові 

послуги, клієнт одержує на якийсь час справжній ресторан і банкет-фуршет, 

при цьому неважливо, де проходить свято – в офісі, у знімному приміщенні або 

іншому місці. 

Кейтерингове обслуговування проходить поза межами підприємств 

ресторанного господарства, іноді в місцях, де організувати процес споживання 

їжі складно. Після прийняття замовлення і погодження місця та часу 

проведення заходу менеджер завчасно виїжджає на зазначене місце. Там він 

повинен вирішити наступні питання: 

1. Чітко визначити межі території, будівлі, відведені під організацію свята. 

2. Визначити місця розміщення бенкетних столів, розробити план-схему. 

3. Улагодити питання водозабезпечення, електропостачання, 

кондиціювання тощо. 

4. Улагодити питання аварійних виходів, пожежної та екологічної безпеки. 

5. Вирішити питання розташування на місці проведення заходу приміщень 

для персоналу, доготівельних приміщень тощо [1].  

На думку Н.О. П'ятницької, кейтерингове обслуговування можна 

класифікувати за такими ознаками: 

- контингент замовників; 

- місце проведення заходу; 

- повнота циклу або характер наданих послу 

Автор В.В. Архіпов наводить види кейтерингу без виділення 

класифікаційних груп, зокрема: 
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- у приміщенні; 

- поза рестораном; 

- соціальний; 

- виїзний (за договором на постачання продукції); 

- роздрібний продаж готової кулінарної продукції; 

- VIP-кейтеринг 

Підприємці по-різному підходять до рішення щодо створення 

кейтерингових компаній. Але в більшості випадків як базове вони 

використовують свої ресторани і кафе, в яких виокремлюються окремі 

підрозділи для виїзних послуг. Так починала працювати кейтерингова кампанія 

«Шинок у Покрову і Гоги» [2].   

Першою вітчизняною кейтеринговою компанією є «Обіддоставка», що 

утворена в 1995 р. та пізніше перейменована на «Український смак». У ці роки 

почали з’являтися і інші кейтерингові компанії, але цей бізнес так і не знайшов 

належного розвитку через високі ціни послуг, що пропонували перші кейтерьє.  

Нещодавно кейтеринг в України був новим напрямом ресторанного 

бізнесу, але на сьогоднішній день він швидко розвивається, відпрацьовує 

прийоми співпраці зі споживачами, розширює перелік послуг, що надаються. 

Так, у Києві виїзним обслуговуванням займаються понад 30 компаній, зокрема 

«Гетьман-фуршет», «Royal catering service», «Arizona catering serviсe», «Шинок 

у Покрову і Гоги», «Бізнес-кейтеринг», які надають високоякісний кейтернг. Ці 

компанії упевнено завойовують нові позиції, доводячи всім, що будь-якою 

справою повинні займатися висококваліфіковані професіонали, що є 

передумовою стабільності та успіху [3]. 

Наскільки неухильно дотримуються всіх правил кейтерингові компанії, то 

повною мірою це знаходить відображення у відгуках клієнтів, які продовжують 

співпрацю саме з тими, хто може надати відповідний сервіс разом із 

позитивними відчуттями. Одного разу отримавши сервіс відмінного рівня 

споживач не буде випробовувати долю і шукати чогось іншого, адже 

врахування усіх побажань при організації наступних заходів є головним 

пріоритетом сучасної кейтерингової компанії. 
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Таким чином, організація діяльності ресторанів за спеціальними 

замовленнями (catering) сприятиме як задоволенню потреб споживачів в 

послугах з організації харчування, так і реалізації вмінь, знань та навичок 

працівників необхідної кваліфікації. 

Отже, кейтеринг як значний сектор сфери обслуговування в Україні 

останніми роками демонструє найбільш динамічний розвиток. Все більша 

кількість споживачів обирають послуги кейтерингу при організації як 

стаціонарного, так і виїзного обслуговування, при цьому клієнти, в першу 

чергу, звертають увагу на досвід і рівень організації попередніх заходів. У 

системі послуг, що надає кейтеринг, важливими є усі три складові: сервіс, 

продукт і логістика. Саме поєднання цих трьох складових дозволяє 

кейтеринговим компаніям впевнено збільшувати кількість проведених заходів, 

а також залучення нових клієнтів.  

Виходячи з вищезазначеного, можемо виділити перспективні напрями 

розвитку кейтерингових послуг ресторанами: розширення асортименту страв у 

меню з урахуванням потреб споживачів у здоровому харчуванні, вживанням 

низькокалорійної їжі та релігійними особливостями; підвищення мобільності 

кейтерингових компаній, що першочергово пов’язана з їх матеріально-

технічною базою та наявними кваліфікованими кадрами; сприяння 

інноваційних тенденцій на ринку кейтерингу, зокрема стимулювання розвитку 

«екологічного кейтерингу». 
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У статті досліджено науково-теоретичні положення щодо механізму 

управління підприємством ресторанного бізнесу як складовою частиною сфери 

послуг. Розглянуто теоретичні основи ресторанного господарства та 

визначено його особливості. Обґрунтовано соціально-економічне значення 

ресторанного господарства. Запропоновано програму щодо ефективного 

управління ресторанним підприємством та підвищення його 
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Постановка проблеми та її зв’язок із актуальними теоритичними або 

практичними завданнями. Особливість функціонування сфери ресторанного 

господарства в економічному та соціальному проявях полягає у забезпеченні 

якості життя населення засобами задоволення фізіологічних потреб. 

Динамічний розвиток цієї галузі зумовлює появу підприємств громадського 
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харчування різних типів та цінових категорій, що дає можливість споживачам 

вибирати таке підприємство ресторанної сфери, яке найбільш підходить для 

них за всіма критеріями. Ефективність діяльності будь-якого підприємства 

ресторанного господарства залежить від багатьох чинників, до яких можна 

віднести конкурентне позиціонування підприємства, специфіку та технологію 

створення бренду ресторану, що забезпечить високу лояльність споживачів, 

визначення чітких стратегічних перспектив розвитку діяльності, проведення 

оптимальної фінансової та маркетингової діяльності. Значна динамічність та 

невизначеність сучасного соціально-економічного середовища, посилення 

конкуренції на споживчому ринку вимагають від керівництва підприємств 

ресторанного господарства нових креативних управлінських рішень щодо 

забезпечення їх ефективного функціонування та сталого розвитку. Для 

збереження життєздатності та конкурентоспроможності у сучасних реаліях 

підприємства ресторанного господарства мають виробити спрямовані на 

протидію та адаптацію до негативних впливів змін зовнішнього середовища 

ефективні заходи, які зможуть забезпечити їхній майбутній розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми. Вирішенню проблем управління розвитком підприємств 

ресторанного господарства присвятили свої дослідження такі відомі науковці, 

як: В. Архипов. А. Архипова, Т. Іванникова, В. Антонова, В. Василенко,           

Т. Ткаченко та багато інших. Проте динамічні зміни, які відбуваються у 

вітчизняній та світовий економічних системах, потребують нових прогресивних 

підходів та уточнення наявного теоретико-методичного інструментарію 

управління розвитком підприємств ресторанного господарства з урахуванням 

як сучасних особливостей національного господарства, так і галузевої 

специфіки. Усе зазначене вище зумовило спрямованість даного дослідження та 

доводить актуальність вибраної теми. 

Метою дослідження є визначення сутності, особливостей, соціально-

економічного значення ресторанного господарства, а також сучасних тенденцій 

розвитку в управлінні підприємством ресторанного господарства як сфери 

послуг. Відповідно до встановленої мети, поставлено такі завдання:  
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- охарактеризувати сутність ресторанного господарства; 

- визначити особливості ресторанного господарства як складової частини 

сфери послуг; 

- дослідити соціально-економічне значення ресторанного господарства; 

- окреслити інноваційні тренди в підвищенні системи управління 

ресторанним підприємством; 

- запропонувати заходи щодо ефективного управління ресторанним 

підприємством та підвищення його конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес переходу України на 

ринкову економіку супроводжувався глибокими політичними і соціально-

економічними змінами у структурі підприємств різного типу та форми 

власності. Так, збільшується кількість приватних підприємств, які за рівнем 

виробництва та якістю надання послуг не поступаються державним. Вагомим 

складником сфери послуг є ресторанне господарство. Це сучасний бізнес, що 

швидко розвивається і набуває різних форм [1, с. 65]. Галузь ресторанного 

господарства – одна з найбільш динамічних галузей народного господарства. 

Сьогодні актуальним є не лише виготовлення якісної продукції та її реалізація, 

важливими є також комплекс заходів, які будуть знижувати вартість продукції 

та збільшувати попит споживачів. Підприємство повинно володіти такими 

конкурентними перевагами, завдяки яким воно могло би бути на крок попереду 

у своїй галузі. 

Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності суб’єктів 

господарської діяльності з надання послуг для задоволення потреб споживачів 

у харчуванні з організацією дозвілля або без нього (сформовано автором). 

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у ресторанному 

господарстві через підприємства (заклади) ресторанного господарства. Заклад 

ресторанного господарства – це організаційно-структурна одиниця у сфері 

ресторанного господарства, яка провадить виробничо-торговельну діяльність: 

виробляє, доготовляє, продає та організовує споживання продукції власного 

виробництва й закуплених товарів, а також надає послуги з організації дозвілля 
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споживачів [2, с. 234]. Головною ланкою системи обслуговування харчування 

людей є підприємства ресторанного господарства. Підприємство ресторанного 

господарства – це заклад (сукупність закладів), який є самостійним суб’єктом 

господарювання, має права юридичної особи і провадить свою діяльність із 

метою одержання прибутку [3, с. 76]. 

Однією з визначальних засад діяльності ресторанного господарства, як і 

всієї підприємницької сфери, є досягнення високих результатів за найменших 

витрат матеріальних і трудових ресурсів. Із початком економічних 

трансформацій прибутковість закладів ресторанного господарства стала 

основною метою діяльності підприємств, досягти якої потрібно, працюючи на 

обмеженому сегменті споживчого ринку, що зумовлений низьким рівнем життя 

українців. Вплив зовнішніх чинників призвів до того, що понад половина 

підприємств ресторанного господарства в Україні є збитковими. Українським 

рестораторам доводиться враховувати національні нюанси: низьку купівельну 

спроможність більшої частини населення, відсутність налагодженої системи 

постачання, дефіцит висококваліфікованого персоналу.  

Слово «ресторан» має французьке походження й означає «відновлюючий» 

(силу, здоров’я) [4, с. 55]. Сучасний ресторан являє собою заклад громадського 

харчування, діяльність якого (на відміну від формату фаст-фуд) заснована на 

роботі із сировиною, а не з напівфабрикатами, що зумовлює наявність власної 

кухні. Крім того, обслуговування клієнтів у ресторанах відбувається за 

допомогою офіціантів. За правилами в ресторані в обов’язковому порядку 

повинен бути гардероб, окремі санвузли для чоловіків і жінок. Паркінг для 

автомобілів клієнтів хоча і не обов’язковий, але його наявність указує на статус 

закладу. Однак на практиці багато кафе позиціонують себе як ресторани 

виходячи зі своєї цінової категорії, якщо величина середнього чека вище, ніж у 

середньому в кафе. І навпаки, ресторан може називати себе кафе або кафе-

баром, щоб не відлякувати потенційних клієнтів зайвою дорожнечею, з якою 

асоціюється поняття «ресторан». 

Успіх ресторану багато в чому залежить від маркетингових чинників. 
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Передусім інвестор повинен визначити позиціонування майбутнього закладу на 

ринку. Якщо ще немає приміщення під ресторан, слід проаналізувати ринок 

міста, виявити основні тенденції розвитку ринку і знайти приміщення 

відповідного розміру в необхідній територіальній зоні. Крім того, спочатку 

необхідно враховувати, з якими закладами буде конкурувати ресторан – із 

закладами тільки в даній частині міста або із закладами всього міста. І в тому і в 

іншому разі слід підкреслити певні особливості закладу. Наприклад, якщо 

ресторан певного цінового сегмента і спрямованості буде конкурувати з усіма 

закладами міста у своєму сегменті, слід подумати, за рахунок яких додаткових 

послуг, кулінарних і дизайнерських новинок цей заклад зможе привернути 

увагу клієнта. Якщо приміщення вже є, слід проаналізувати конкурентне 

середовище і потенційну цільову аудиторію. Крім того, необхідний аналіз 

самого приміщення: фасадне/нефасадне, загальна площа, поверх, можливість 

створення літнього майданчика, наявність парковки. Виходячи із цих 

характеристик, визначається тип майбутнього закладу. Це може бути (залежно 

від конкурентного середовища) ресторан, кафе, бар, фаст-фуд, більярдний клуб, 

дитяче кафе, нічний клуб, пивний ресторан, кав’ярня і т. д. І вже після цього 

визначаються основні параметри ресторану, серед них: цінова категорія, тип 

кухні, особливості інтер’єру й якість обслуговування [6, c. 311].  

Одним із ключових чинників, що визначають успішність ресторану, є його 

місце розташування. Хоча експерти зазначають, що саме по собі розташування 

не носить критичного характеру. Так, власники ресторанів уважають, що місце 

розташування – не найбільш значимий чинник. Недоліки місця розташування 

можна перетворити на його переваги, усе залежить від концепції ресторану. 

Місце розташування важливо не саме по собі, а у зв’язку з іншими чинниками. 

Експерти вважають, що під час вибору приміщення для ресторану до уваги 

беруться такі критерії [7, c. 175]: позиціонування на ринку – за ціновою 

категорією, типом ресторану, його концептуальними особливостями (кухня, 

обслуговування, інтер’єр, посуд, музична програма і т. д.); планований обсяг 

інвестицій, можливість купити або взяти в оренду приміщення зі специфічними 
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характеристиками (наявність усіх необхідних комунікацій, двох і більше 

виходів, парковки, висота стель, площа залів) для того, щоб у ньому можна 

було реалізувати актуальний на ринку ресторан. 

До основних проблем, що стримують розвиток ресторанного ринку в 

Україні, відносять нижчу рентабельність ресторанного бізнесу порівняно з 

іншими видами бізнесу, наприклад будівництвом і торгівлею. Крім того, 

вартість оренди або купівлі приміщень, придатних для ресторанного бізнесу, 

досить висока і постійно зростає. Загалом ресторанний бізнес – один із 

найбільш ризикових, оскільки недостатньо зробити хороший заклад, потрібно 

постійно підтримувати його рівень, інакше клієнти просто підуть; також це ще 

дуже низький рівень доходів населення і відсутність традиції їжі поза домом. 

У плані позиціонування ресторани досить різноманітні. Представлені і 

ресторани національної кухні, і «ф’южн», і заклади для сімейного та заміського 

відпочинку. Останнім часом з’явилися навіть ресторани – книжкові крамниці. 

Загалом фантазії рестораторів немає межі. Від європейського ринку 

український відрізняються, перш за все, своєю увагою до інтер’єру. Загалом, це 

можна охарактеризувати так: європейський ресторан більше уваги приділяє 

кухні, ніж інтер’єру, а у нас навпаки. Тож часто у нас популярні заклади, в яких 

кухня залишає бажати кращого, а інтер’єр дуже привабливий. 

Сьогодні ресторанне господарство являє собою велику організаційно-

господарську систему, підприємства якої виконують важливі соціальні 

завдання, пов’язані із задоволенням життєвих потреб населення у послугах з 

організації харчування та відпочинку і дозвілля [8, с. 44].  

Соціально-економічне значення ресторанного господарства полягає у 

такому: 

1. Ресторанне господарство як галузь матеріального виробництва бере 

участь у створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу. 

2. Ресторанне господарство виступає фактором економії суспільних витрат 

праці на приготування їжі та обслуговування її споживання. Витрати праці, 

енергетичних і матеріальних ресурсів за умов спеціалізованих підприємств є 

істотно нижчими у розрахунку на одиницю виготовленої продукції, ніж за умов 

індивідуально організованого (домашнього) приготування їжі. 



243 

3. Ресторанне господарство займає важливе місце в системі організації 

праці в підприємствах інших галузей економіки. Правильне, науково 

організоване харчування населення за місцем роботи сприяє раціональному 

використанню робочого часу, є чинником зросту продуктивності праці у сфері 

матеріального виробництва за рахунок скорочення втрат робочого часу. 

4. Ресторанне господарство дає змогу раціональніше використовувати 

сировину і паливно-енергетичні ресурси, що зумовлено можливістю 

використання відходів під час випуску побічної продукції. 

5. Ресторанне господарство має велике значення в організації побуту 

населення, що є якісною характеристикою рівня розвитку економіки держави 

[9, с. 314]. 

Роль ресторанного господарства на сучасному етапі визначається 

характером і масштабами потреб людей у послугах з організації харчування в 

цивілізованій і зручній формі. Задоволення цих потреб – функція одночасно 

соціальна й економічна. Від того, як вона виконується, залежать здоров’я, 

працездатність, настрій, рівень життя людей. Ресторанне господарство сприяє 

економії суспільної праці, матеріальних ресурсів, а також збільшенню вільного 

часу відвідувачів. Також ресторанне господарство має велике значення і 

виконує важливу соціальну роль у системі народного господарства. Бурхливий 

розвиток промисловості, будівництва, транспорту, мережі шкіл, вищих 

навчальних закладів і наукових установ супроводжується зростанням 

чисельності зайнятих робітників. У цьому разі правильна організація 

харчування за місцем роботи й навчання виступає однією з умов правильної 

організації праці [10]. 

Ресторанний бізнес – це інтегрована сфера підприємницької діяльності, 

пов’язана з організацією виробництва та управління рестораном, що 

спрямована на задоволення потреб споживачів, а також на отримання прибутку 

[5, c. 69]. Головне завдання у сфері ресторанної діяльності визначається 

концепцією технології гостинності, детермінантом якої є задоволення 

найвибагливіших потреб споживача. Якщо гості не отримують задоволення від 
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відвідування ресторану, то все інше не має значення. Організація послуг 

харчування забезпечує не тільки задоволення гастрономічних потреб, а й 

організацію відпочинку і розваг, тобто задоволення соціокультурних потреб. 

Ресторанний бізнес як основна складова частина cфери гостинності 

складається як із потужних підприємств, які випускають різноманітну харчову 

продукцію, так і з невеликих приватних підприємств: ресторанів, кафе, барів. 

Їхня діяльність зорієнтована на «клієнта», якого слід розглядати як найвищу 

цінність. Забезпечення його потреб повинно стати вищим кінцевим результатом 

ділової активності підприємця [4, c. 56]. Роль ресторанного господарства на 

сучасному етапі визначається характерами і масштабами потреб людей у 

послугах з організації споживання матеріальних і духовних благ у недомашніх 

умовах. Від цього залежать здоров’я, настрій, працездатність, рівень життя 

людей. Ресторанне господарство сприяє економічній суспільній праці, 

матеріальним ресурсам, а також збільшенню вільного часу відвідувачів. На 

підприємствах ресторанного господарства за допомогою механізації 

виробництва на приготування їжі витрати праці та організацію її споживання у 

чотири-п’ять разів менші, ніж у домашніх умовах. Як показують дослідження, 

на приготування обіду в розрахунку на одну людину витрачається в середньому 

від 40 до 50 хвилин (з урахуванням придбання продуктів), а на підприємствах 

ресторанного господарства – 10–12 хвилин. Відомо, що вільний час людей – це 

мірило багатства суспільства на вищій стадії його розвитку, тому зниження 

витрат споживання – актуальне економічне та соціальне завдання [7, c. 75]. 

Багато підприємств ресторанного господарства України, намагаючись 

зміцнити свої конкурентні позиції на ринку та уникнути необхідності виходу з 

нього, вдаються до різних інноваційних змін. Розвиток саме нецінової 

конкуренції особливо чітко простежувався у сегменті ресторанних послуг. В 

умовах жорсткої конкуренції для того, щоб утримати відвідувача, потрібні 

інноваційні ідеї.  

Сучасна соціально-економічна система характеризується переходом від 

відтворювального типу розвитку до інноваційного, орієнтованого на 
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нововведення. Інноваційне управління підприємством сфери ресторанного 

бізнесу повинно забезпечувати ефективну, злагоджену і безперервну взаємодію 

усіх його структурних підрозділів, спираючись на виявлення і прогнозування 

споживчого попиту на ресторанні послуги, аналіз та оцінку наявних ресурсів і 

перспектив інноваційного розвитку. На думку Е. П. Жамнової, трактування 

інноваційного управління ресторанним бізнесом виражається як «спосіб 

організації управлінської діяльності, спрямований на вдосконалення 

внутрішньої системи управління і, як наслідок, на виробництво 

конкурентоспроможного ресторанного продукту» [9, c. 153].  

Сучасні вимоги сфери ресторанного бізнесу до підготовки кадрів високі і 

різноманітні, а сама галузь відрізняється від інших сфер діяльності стрімкими 

темпами розвитку, що призводить до швидкої зміни методів роботи, 

впровадження нових технологій і видів устаткування, вироблення й 

удосконалення стандартів підприємств. Для галузі ресторанного господарства 

притаманний високий рівень конкуренції. Інноваційні концепції як уже діючих, 

так і новоутворених ресторанів забезпечили їм достатньо стійкі конкурентні 

переваги (у т. ч. завдяки унікальній продуктовій пропозиції) та, як наслідок, 

дали змогу ефективно діяти на ринку навіть в умовах економічного спаду. 

Специфіка ресторанного бізнесу як галузі сфери послуг припускає під 

інноваціями не тільки поліпшення якості життя людей, тобто задоволення 

потреби в якісній (екологічний аспект) та красиво й смачно приготованій 

(естетична насолода) їжі, а й грамотно побудовані взаємини з клієнтами, 

грамотну маркетингову політику і PR-стратегію, а також облік необхідності 

комерціалізації інноваційних розробок (отримання патентів, реєстрація 

фірмових знаків) [5, c. 77].  

Програма розвитку ресторанного господарства повинна бути спрямована 

на забезпечення всебічного розвитку підприємств та закладів ресторанного 

господарства як чинника економічного зростання системи загалом в умовах 

функціонування товарного ринку та ефективного задоволення потреб 

обслуговуваного населення. Водночас прийняття такої програми сприятиме 
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підвищенню конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства 

на внутрішньому ринку товарів і послуг. Реалізація поставленої в програмі мети 

здійснюється через виконання таких завдань: 

- створення умов для формування і забезпечення ефективного 

функціонування підприємств ресторанного господарства; 

- формування та раціональне використання інформаційного, 

організаційного, ресурсного потенціалу підприємств; 

- створення сприятливих умов для реалізації як продукції власного 

виробництва закладів ресторанного господарства, так і куплених товарів; 

- поступовий перехід до сучасних форм обслуговування населення; 

- вдосконалення відносин між підприємствами ресторанного господарства, 

споживачами та контрагентами [3, с. 155]. 

Особлива увага при цьому повинна приділятися поліпшенню пропозиції 

продукції та послуг ресторанного господарства на споживчому ринку; 

активізації підприємницької діяльності кооперативних підприємств; 

підвищенню їх конкурентоспроможності; технологічній модернізації галузі; 

пропорційному розвитку мережі ресторанного господарства з урахуванням 

упровадження найсучасніших технологій та самообслуговування. 

Висновки. Отже, ресторанне господарство є специфічною галуззю 

економіки, яка дуже чутливо реагує на зміну макроекономічних показників. В 

умовах ринку зміна в часі параметрів його розвитку може бути своєрідним 

індикатором соціально-економічного стану в країні. Пов’язано це з тим, що 

послуги ресторанного господарства є альтернативою домашньому або 

«вуличному» харчуванню та іншим формам проведення дозвілля.  

Із ростом добробуту суспільства, зі зростанням доходів громадян усе 

більша їх кількість звертається до послуг закладів харчування, тим самим 

вивільняючи час, необхідний для приготування їжі, для роботи і відпочинку. У 

великих містах, де на подолання відстані між місцями роботи та проживання 

доводиться витрачати до декількох годин, заклади ресторанного господарства 

допомагають також організувати раціональне харчування впродовж дня. Вони 

ж залишаються популярними місцями проведення дозвілля.  
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Натомість під час економічних криз послуги харчування виявляються в 

числі перших, від яких відмовляються, заощаджуючи на більш дешевих видах 

харчування і проведенні дозвілля.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЙОГУРТУ«АНЧАН» 

 З ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

У статті досліджено та розроблено технологію виготовлення йогурту   

«Анчан» з використанням витяжки з трави анчан. Обґрунтовано 

використання витяжки у якості природного наповнювача, для підвищення 

корисних властивостей йогурту.  

Ключові слова: йогурт, закваски, анчан, технологія, рецептура. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Кисломолочні продукти відіграють дуже важливу 

роль у харчуванні людей. Адже саме ці продути містять велику кількість 

корисних мікроелементів, які позитивно впливають на стан здоров’я та 

самопочуття людей. До кисломолочних продуктів на даний час відносяться такі 

як кефір, ряжанка, простокваша, сметана, йогурти, та  багато інших. Особливу 

увагу хотілося б звернути саме на йогурти. Йогурти на даний час виготовлять з 

наповнювачами та без,  різної жирності, можуть бути питними та густими, а 

особливо великої популярності набувають йогурти з різноманітними 

біологічно-активними добавками. Сучасні технології дозволяють виготовляти 

йогурти з різноманітними наповнювачами, які роблять даний продукт ще 

кориснішим ніж він буд до цього.  

  Головна складова йогурту – молоко, знежирене або звичайне. Готовий 

йогурт без наповнювачів володіє приємним кислуватим смаком. Щоб 

перетворити його на десерт, туди додають ягоди, фрукти, мед і різні злаки. 

Таким чином, йогурт – кисломолочний продукт з підвищеним вмістом 

знежирених речовин, що виготовляється шляхом квашення протосімбіотичною 

сумішшю чистих культур Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus, 

вміст яких в готовому продукті на кінець терміну придатності складає не менше 

107 КУО (колонієутворюючі одиниці) в 1 г продукту (допускається додавання 
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харчових добавок, фруктів, овочів і продуктів їх переробки). 

Також розрізняють біойогурт (продукт на основі йогурту, який додатково 

містить Lactobacillus acidophilus як пробіотики у кількості не меншій як 

107 КУО/г у кінці терміну придатності до споживання) та біфідойогурт 

(продукт на основі йогурту, який додатково містить Bifidobactericum у кількості 

не меншій як 106 КУО/г у кінці терміну придатності до споживання). 

За існуючою класифікацією йогурти залежно від масової частки жиру 

підрозділяють на наступні види:  

–  нежирні – масова частка жиру не більше 1,0 %; 

–  жирні – масова частка жиру від 1,5 до 6,0 %; 

–  вершкові – з масовою часткою жиру понад 6,0 %. 

  Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є розробка 

йогурту  з використанням у якості наповнювача рослинної сировини анчан. 

До йогурту можуть додавати різноманітні рослинні компоненти такі як 

спіруліна, різноманітні злаки та інше.   

  У даній статті ми розглянемо технології виготовлення йогурту та 

дослідимо виготовлення  йогурту використанням рослинної сировини трави 

анчан у лабораторних умовах.  

  Анчан - це чай з висушених бутонів трав'янистої ліани клиторії трилистої. 

Вона росте у В'єтнамі, Таїланді, Індії, Малайзії та інших країнах цього регіону, 

в кожній з них маючи свою назву. У синьому тайському чаї міститься 

унікальний комплекс біологічно активних сполук, велика кількість вітамінів і 

мікроелементів: 

- Фосфор. Сприяє зміцненню і підтримці цілісності кісток і зубів. Бере 

участь у передачі нервових імпульсів до м'язів, покращує мозкову активність. 

Невід'ємний учасник обмінних процесів.  

- Залізо. Бере участь в утворенні червоних кров'яних тілець, насичує кров 

киснем. Необхідне для прекрасного стану волосся, шкіри та нігтів. 

- Марганець. Зміцнює серцево-судинну систему, покращує емоційний фон 

і імунітет. Бере участь в будівельному процесі клітин і сприяє засвоєнню заліза.  

- Вітамін D. Позитивно впливає на стан зубів і шкіри, сприяє засвоєнню 

кальцію. Захищає від перевтоми, підвищує імунітет. 
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- Вітамін K. Знижує артеріальний тиск, уповільнює процеси старіння 

організму. 

Вітамін C. Зміцнює імунітет, акумулює енергію в організмі, надає міцність 

кровоносних судинах [1].   

Високий вміст антиоксидантів в тайському синьому чаї наділяє його ще і 

протизапальними властивостями, допомагає впоратися з хвороботворними 

мікроорганізмами. Споживання  анчану сприяє детоксикації, усуненню 

запалень і больових відчуттів в печінці, покращує діяльність різних ферментів. 

    Згідно з ДСТУ 4343:2004 виготовляють йогурт з звичайного або знежиреного 

молока шляхом внесення у нього заквасок. Сучасні технології йогуртів 

передбачають застосування стабілізаторів структури, заквасок прямого 

внесення, різноманітного спектру наповнювачів. На виробництво йогуртів 

відбирається сировина вищого ґатунку, з необхідними органолептичними, 

фізиком-хімічними і мікробіологічними показниками. Молоко до переробки 

зберігають в окремих резервуарах за температури не вище 2 - 4 °C. Термін 

зберігання молока до переробки не повинен перевищувати 4 годин. Відібране 

молоко нормалізують по масовій долі жиру і сухих речовин. Сухі компоненти 

(стабілізатори, цукор) попередньо змішують, розчиняють у молоці за 

температури 30 - 45 °C, суміш залишають для набрякання протягом                

30 - 60 хвилин (залежно від виду стабілізатора) і змішують з основною масою 

суміші. Далі нормалізовану суміш очищають, гомогенізують при тиску                 

15 - 20 М Па і температурі 65 - 95 °C, пастеризують при температурі 90 - 95 °C з 

витримкою до 15 хвилин. Суміш охолоджують до температури заквашування 

35 - 45 °C і направляють у резервуар для кисломолочних продуктів. 

Заквашування проводять негайно після охолодження, кількість закваски 

прямого внесення залежить від її виду і активності. Сквашують протягом                 

4 - 10 годин до утворення згустку, що має рН від 4,4 до 4,7. Готовий згусток 

перемішують і охолоджують до температури від 20 до 25 °C. При виробництві 

продуктів з фруктами та іншими наповнювачами, їх вносять в охолоджений 

згусток. Після закінчення охолодження і змішування з наповнювачами йогурт 

направляють на розлив. Упакований продукт направляють у холодильну камеру 

для охолодження до температури 6 °C. 
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Для  виготовлення йогуртів використовують як резервуарний, так і 

термостатний способи. Нормалізовану суміш очищають, гомогенізують, 

пастеризують так, як передбачено загальною схемою виробництва 

кисломолочних напоїв. Суміш охолоджують до температури 40-45 °С і 

направляють у резервуар для кисломолочних напоїв, куди вносять 3-5 % 

закваски, приготовленої на болгарській паличці і термофільних стрептококах. 

Сквашування суміші відбувається при температурі 40-45 °С протягом                

3-4 години до утворення згустку кислотністю 80 °Т.  

Готовий згусток поступово охолоджують при постійному перемішуванні 

до 20 °С. Якщо виробляється йогурт з наповнювачами, їх вносять в 

охолоджений згусток та перемішують. Готовий продукт фасують. 

При термостатному способі виробництва заквашену суміш фасують у 

дрібну тару. При виробництві плодово-ягідного йогурту наповнювач вносять у 

молочну суміш при заквашуванні відразу після внесення закваски, ретельно 

перемішують і направляють на фасування (щоб уникнути утворення пластівців 

згустку, тривалість фасування не повинна перевищувати 30-40 хвилин). 

Сквашування проводять у термостатній камері при температурі 40-45 °С 

протягом 3-4 годин.  

Готовий згусток охолоджують до температури 4-6 °С. Термін зберігання 

йогурту, що виготовлений за традиційною технологією, складає 36 годин при 

температурі 4-6 °С, у тому числі не більше 18 годин на підприємстві-

виробнику. Технологічний процес виробництва йогурту резервуарним 

способом складається з наступних операцій, наведених на рисунку 1. 
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Рисунок 1  Технологічний процес виробництва йогурту «Анчан» 

 

Для того аби дослідити технологію виготовлення йогурту з використання 

закваски Анчан. Було проведено дослідження та виготовлення даного продукту 

у лабораторії ВТЕІ КНТЕУ. 

При виготовленні йогурту використовувалася закваска  чистих культур, у 

складі якої є болгарська паличка. ТМ «Сакко» Італія. Піля внесення закваски у 

молоко,  до нього додається рослинний наповнювач Анчан, колір суміші одразу 

змінюється, вона набуває блакитного забарвлення. Після того як йогурт дозрів, 
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спостерігається утворення щільного згустку та приємного лавандового 

забарвлення. Так як чай анчан не має вираженого смаку та запаху, то 

виготовлений йогурт має звичайний кисломолочний, приємний смак та запах.  

Але при цьому ,увібравши у себе всі корисні властивості клиторій трилистої.  

Висновок. Виготовлення йогурту досить складний технологічний процес, 

який потребує використання якісної сировини, заквасок та наповнювачів. У 

даний час йогурти виготовляють з різноманітними смаками та добавками. Ми 

дослідили у даній статті виготовлення йогурту з використанням у якості 

наповнювача рослинної сировини анчан. Даний продукт отримав цікавий колір, 

кисломолочний смак, властивий йогурту. При цьому ми отримали продукт, 

збагачений великою кількістю вітамінів та мікроелементів,  що робить його 

надзвичайно корисним для споживання. 
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У статті досліджено та проаналізовано сучасні тенденції використання 

маркетингу на підприємствах ресторанного господарства. Актуальність 

даної теми є високою так як ресторанне господарство відіграє важливу роль у 

економіці країни. 

Ключові слова: маркетинг, ресторане господарство, галузь, гості, 

ресторанний бізнес, маркетинг-мікс, квартал, соціальні мережі. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки 

сфера послуг стає все більш вагомою. Особливо стрімко розвивається 

ресторанний бізнес. Ринок послуг харчування є динамічним, оскільки 

безпосередньо залежить від коливань попиту споживачів, їх платоспроможності 

та загальних змін в економіці країни. Будь-який заклад ресторанного 

господарства діє у відкритій системі зовнішнього середовища, яке прямо чи 

опосередковано впливає на умови його існування, має неоднозначну силу та 

характер впливу на формування конкурентних відносин на ринку ресторанного 

господарства. 

Цей ринок характеризується досить високим рівнем конкуренції, що 

обумовлює посилення конкурентної боротьби між закладами харчування, появу 

нових форматів закладів та використання інноваційних підходів у діяльності 

підприємств ресторанного господарства тощо. У зв’язку з цим першочергову 

роль у «виживанні» на цьому ринку відіграють маркетингові дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню концепцій маркетингу 

та їх еволюції присвячені праці багатьох закордонних та вітчизняних науковців. 

Зокрема, цю проблематику розглядають такі закордонні вчені, як Т. Амблер, П. 

Дойль, Ф. Котлер, Дж. МакКарті, М. Салліван, Д. Едкок, С. Бутчер, Е. Пейн та 

ін. 
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Вітчизняні науковці звертають увагу на сучасні тенденції розвитку 

ресторанного бізнесу в Україні та світі [1], а також на концепції та інструменти 

маркетингу в даній сфері [3]. Не зважаючи на значні здобутки вчених, ця сфера 

досліджень не втрачає своєї актуальності, оскільки ресторанний бізнес 

характеризується стрімким розвитком і надзвичайно високою конкуренцією 

Ціль статті є аналіз сучасних підходів та визначення особливостей 

маркетингу підприємств ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ресторанне господарство 

відіграє важливу роль у економіці країни. Воно вирішує низку соціальних 

проблем, зокрема виступає однією з ланок розподілу матеріальних благ у 

суспільстві і сприяє раціональному використанню харчових ресурсів держави, 

поліпшенню здоров’я людей, зростанню продуктивності праці. Галузь 

ресторанного господарства є висококонкурентною сферою з високою 

окупністю і високими ризиками. 

Тобто, мета ресторанного маркетингу - створення необхідних умов для 

пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспроможності й 

прибутковості підприємств ресторанного господарства. 

Згідно з дослідженням консалтингової компанії «СИД-Консалтинг 

групп»“  сфера ресторанного бізнесу у 2021 році зросла порівняно з 2020    

За результатами трьох кварталів 2021 року динаміка торговельних 

надходжень ресторанного ринку має наступний вид: 

 

Рисунок 1 – Об’єм ресторанного ринку України за 2019-2021 рр., в тис. грн 

 

Згідно результатів з січня по вересень 2021 року обсяг надходжень  в 

Україні становив приблизно 19,3 млрд. грн. або близько 695,8 млн. дол., що 

приблизно на 6 млрд. грн. або $218,9 млн., понад 45,9% – перевищує аналогічні 

показники 2020 року. 
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Навіть з урахуванням фактичної інфляції на рівні 10%-12% з початку                

2021 року та незначної зміни середньорічного курсу долара, бачимо явне 

зростання показників. 

Дж. МакКарті у 1960 році  вперше запропонував класичне визначення 

маркетинг-міксу з «чотирма P». У якому визначив декілька слів, які 

починаються з однакової літери «Р», а власне назва концепції складається з 

цифри, яка позначає кількість слів у концепції та літери, з якої починаються 

слова новоствореної концепції.  

4Р це: 

 Product (продукт) - є головним елементом данної концепції  

 Price (ціна) - розглядається з погляду підходів до цін 

 Place (місце) - локація де відбувається доставка продукту до кінцевого 

споживача  

 Promotion (просування) - маркетингова комунікація ресторанного 

підприємства з його цільовою аудиторією   

Згодом, для покращення маркетингу сфери послуг до концепції ввели, такі 

компоненти: people (людей) -особи, які споживають дані послуги, працівники, 

керівники, тощо; process (процеси) — процедури та процеси, які визначають 

споживання послуг та physical evidence (фізичну наявність) — середовище, у 

якому послуга надається [3]. 

Всі компоненти маркетинг-міксу пов'язані між собою та оцінка продукту 

при виборі здійснюється по всіх компонентах комплексу [1]. 

Маркетингова діяльність в ресторанному бізнесі має певні особливості, 

такі як: 

 першочергове завдання маркетингових досліджень у сегменті 

ресторанного господарства - виявлення обсягу попиту серед платоспроможних 

споживачів та його активність протягом дня, тижня, сезону, року. Також 

важливе завдання маркетингової політики закладів ресторанного господарства 

– розробка відповідних маркетингових заходів щодо стабілізації попиту. 

 маркетингові заходи закладу ресторанного господарства орієнтовані на 

територіально обмежений локальний ринок, розміри якого залежать від його 

місцезнаходження, транспортної доступності для споживачів; 
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 частина підприємств ресторанного господарства у своїй маркетинговій 

діяльності орієнтуються  на загальноміський ринок у певному сегменті, 

наприклад: обслуговування святкових заходів, ділових зустрічей, туристів 

тощо; 

 об'єкти реклами у ресторанному господарстві, окрім продукції, є імідж 

підприємства, працівники закладу, а інколи і самі гості [4]. 

У результаті еволюційного розвитку маркетингу розвинуто концепцію 

маркетингу взаємодії, яка органічно зв’язує систему принципів, методів, засобів 

та форм маркетингової діяльності підприємств, спрямованих на формування 

довгострокових партнерських відносин та реалізацію інтересів усіх учасників 

ринкового процесу, тобто не тільки споживачів, а й постачальників, 

посередників, конкурентів, контактних аудиторій. Саме маркетинг взаємодії 

визнано інструментом налагодження та координації довготривалих та 

взаємовигідних партнерських зав’язків із споживачами, які сприятимуть 

утриманню існуючих клієнтів за рахунок формування міцних персоніфікованих 

контактів, заснованих на прихильності та довірі.  

Основними принципами та орієнтирами концепції маркетингу взаємодії у 

сфері послуг є [5, с.205-209]:  

– орієнтація не тільки на приваблення, а й на утримання споживачів;  

– безперервний контакт із споживачами, налагодження зворотного зв’язку;  

– акцент на формування вищої споживчої цінності;  

– довгостроковий масштаб діяльності;  

– висока значимість обслуговування споживачів;  

– підвищення вимог до задоволення очікувань споживачів;  

– якість надання послуги як відповідальність персоналу усіх підрозділів. 

Для утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах 

жорсткої конкуренції використовуються інноваційні підходи як в організації 

обслуговування клієнтів, приготуванні їжі, так і в маркетингу. Саме сервіс, 

оперативний зв'язок, оптимізація відвідуваності, онлайн замовлення, доставка 

додому, бізнесінструменти лояльності, розвиток у соціальних мережах та 
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адаптація мобільних гаджетів являються сьогодні основним фактором 

успішних концепцій. Серед найбільш поширених інновацій у рестораннму 

бізнесі слід відзначити такі [2]: 

1.Використання QR-кодів. Після карантину все більше власників закладів 

замінюють паперові меню на QR-код. Таке меню зручно у використанні, як 

клієнту так і керівнику закладу, будь які зміни можна виправити за пару 

хвилин, замість повного оновлення усіх паперових меню. Окрім меню, QR-код 

дає можливість гостю оплатити замовлення за допомогою смартфону  

2. Event-маркетинг – такий маркетинговий інструмент направлений на 

просування компанії за допомогою івентів. Одна з головних переваг – це 

сильний інструмент для підвищення пізнаваності бренду та побудові міцного 

емоційного зв’язку з аудиторією. Також за допомогою event-маркетингу можна 

знайти нових клієнтів та партнерів, покращити продажі, підвищити кількість 

згадувань у соц.мережах та привернути увагу ЗМІ  

3. Програма лояльності. Забезпечує емоційну прихильність до закладу 

ресторанного господарства та мотивує гостей здійснювати повторні чи 

додаткові покупки. У майбутньому це дає можливість поступово збільшити 

прибуток та зміцнитися на ринку. 

4. POS-матеріали –буклети, брошури, листівки, опис заходів, фірмові 

сувеніри – одяг, наклейки, аксесуари і тд.  

5. Веб-сайт. Частіше за все це двох- або трьо-сторінковий сайт з 

інформацією про заклад, меню, контактами та інформація про найближчі 

заходи. Головна задача даного маркетингового інструменту – це інформування 

клієнта, тому він повинен бути зручним та містити більше візуальної 

інформації а ніж тексту  

6. Соціальні мережі закладу. Наявність сторінок в соціальних мережах, 

таких як, Facebook та Instagram є дуже важливим. Це канали комунікації з 

вашими теперішніми або майбутніми клієнтами. Саме завдяки соціальним 

мережам можна показати аудиторії з «характер» закладу, познайомити їх з 

персоналом та транслювати життя бізнесу. У Facebook краще публікувати 

новини закладу, у Instagram краще сприймається візуальний контент.  
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7. Email-маркетинг – надійний спосіб завоювати довіру клієнтів. Такий 

маркетинговий інструмент сповіщає гостей про спец.пропозиції або акції, за 

його допомогою можна зібрати інформацію про клієнтів закладу, їх 

вподобання, контакти, дати народження та ін.  

8. PR (зв’язки з громадськістю) – даний інструмент, за допомогою ЗМІ 

формує та підтримує імідж, працює з негативними думками та поширює 

інформацію на широку аудиторію про заклад. Основна задача PR – формування 

ком’юніті. Такий маркетинговий інструмент є безкоштовний.  

9. Інтерактивний стіл – сучасне мультимедійне рішення, яке дозволяє 

гостю обрати страву, прочитати про неї всю необхідну інформацію, зробити 

замовлення, яке одразу ж відправляється на кухню, включити онлайн-

трансляцію приготування страви. Інтерактивні столи також є своєрідними 

посередниками між відвідувачами – можна знайомитися, обмінюватися цікавою 

інформацією, грати в шахи з відвідувачами за сусідніми столиками. 

Отже, для ефективного просування закладу ресторанного господарства 

потрібно використовувати сучасні інструменти маркетингу. Це  допомагає у 

залучені нової аудиторії, заохочення постійних клієнтів до повторного візиту та 

покращення іміджу закладу, що у майбутньому дасть результат, у вигляді 

збільшення прибутку  
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Аліна Заскіна 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

У статті досліджено шляхи активізації екстремального туризму в Україні». 

Здійснено систематизацію всіх видів екстремального туризму, що дало змогу 

їх класифікувати за місцем проведення. Обґрунтовано, що Україна має всі 

ресурси для розвитку екстр мального виду туризму, тому цей напрямок може 

стати привабливим для залучення значної кількості іноземних туристів. Це 

прискорить поліпшення якості надання послуг, сервісу, розвитку 

інфраструктури екстремального туризму в Україні. 

Ключові слова: екстрим, туризм, екстремальний туризм, відпочинок, види 

екстремального туризму. 

Постановка проблеми: На ринку міжнародних туристичних послуг чітко 

простежується тенденція стрімкого зростання популярності активних розваг, у 

тому числі екстремальних видів туризму. Екстремальний туризм є одним з 

найперспективніших у світі і користується великим попитом. Цей вид туризму 

є відносно новим в Україні, але стрімко набирає популярності не лише серед 

професіоналів, а й серед пересічних туристів. Забезпечення зростання ролі 

туризму в соціально-економічних умовах регіону потребує здійснення 

відповідних завдань, зокрема: визначення пріоритетності оцінки ресурсів і 

туристичних можливостей регіону, визначення унікальних цілей туристичного 

інтересу, визначення ресурсних територій для досягнення очікуваних 

соціально-економічних результатів, тощо, тобто завдання, пов’язані з 

управлінням туристичними ресурсами. Тому одним із найактуальніших питань 

розвитку екстремального туризму є формування стратегії управління 
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туристичними ресурсами. Основою цієї стратегії мають бути специфічні 

термінологічні інструменти, що відображають характер і особливості складу 

туристичних ресурсів та їх зв'язок з результатами розвитку туризму, та 

результати емпіричних досліджень, що відображають ступінь впливу 

туристичних ресурсів на розвиток екстремального туризму. 

Цілі статті: метою статті є виявлення шляхів активізації екстремального 

туризму в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку екстремальних видів 

туризму приділили увагу такі вітчизняні науковці, як Я. Арін, О. Беспала, 

В. Гуляєв, Ю. Дмитрієвський, А. Засенко, А. Романов, та ін. Дані науковці 

говорять, що підвищення розвитку екстремального туризму в Україні 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності країни на світовому ринку 

туристичних послуг, поповнення до державного бюджету і створенню потужної 

туристичної бази, проте на даний час напрями розвитку екстремального 

туризму досліджені недостатньо. 

Виклад основного матеріалу: Туристична індустрія постійно розвивається 

та вдосконалюється, пропонуючи туристам нові види послуг, особливо молоді, 

яка вже не має традиційного виду туризму, адже більшість молоді хоче не 

спокійного відпочинку, а активних і веселих заходів. Сьогодні туристи вже 

змагається з природою: долають гірські річки, зупиняються в обривистих 

печерах, підкорюють океанські води, пізнають небо за допомогою різних 

приладів. Сьогодні багато туристичних компаній орієнтуються на екстремальні 

подорожі. 

Слід зазначити, що для кожного споживача визначення крайності є суто 

особистим, залежно від досвіду, темпераменту та загальних психофізіологічних 

характеристик особистості, які впливають на мотивацію вибору цієї форми 

розваги. 

Розвитое екстремальної туристичної галузі - складний та динамічний, 

багатофакторний процес, залежно від багатьох передумов та факторів, ці 

передумови та фактори допомагають або обмежують темпи розвитку 

туристичної галузі [4, с. 180]. 
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Експерти вважають, що на розвиток туризму впливають специфічні 

фактори екстремальної туристичної галузі (ринкові фактори туристичних 

послуг, формування попиту та пропозиції, виробництво туристичної продукції 

тощо) та фактори навколишнього середовища (політика та закони). 

Включаючи державну політику та державні нормативні акти, що 

стосуються екстремального туризму, економіки та фінансів (макроекономічні 

та мікроекономічні фактори), культури, соціально демографічних змін, 

розвитку торгівлі, транспорту, інфраструктури та науки та техніки. 

Крім того, кожен вид туристичної діяльності має свої фактори розвитку, 

серед яких є домінуючі та другорядні фактори прискорення туристичної 

діяльності. Відповідно до мети поїздки та об’єктів, що використовуються або 

відвідуються, існують такі види туризму, як культура та освіта, охорона 

здоров’я, спорт, релігія, екологія, сільська місцевість та інші [2, с. 28]. 

Сучасний етап характеризується становленням туризму в ринкових 

відносинах, але він перешкоджає розвитку невирішених правових питань у 

туристичній галузі, таких як уряд, малі та середні підприємства, вільна 

конкуренція, економічна криза, недостатня інвестиція та низький попит на 

туризм. Інші соціально-економічні та екологічні проблеми. 

Для людини екстремальним може бути будь-яка незнайома їй діяльність, 

відмінна від звичного способу життя, яка може призвести до емоційних 

сплесків, позитивного стресу (для деяких категорій екстремальний туризм 

верхова їзда або політ в невеликому літаку). Більшість людей віддають 

перевагу екстремальному відпочинку як одному з найкращих способів зняти 

стрес.  

Одним із перспективних туристичних напрямків в Україні сьогодні є 

розвиток саме екстремального туризму, який, що на нашу думку, може 

позитивно вплинути на економічну та соціальну ситуацію країни та зміцнить 

новий позитивний імідж України на світовій арені. Тому в цьому контексті 

особливо важливо досліджувати нові сфери та види туризму та визначити їх 

положення на національному туристичному ринку [1, с. 77]. 
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Важливий внесок у розвиток загальної освіти робить правильно 

організована поїздка чи екскурсія. Завдяки постійному переміщенню в полі, 

вмінню користуватися картою та компасом, брати активну участь у 

різноманітних іграх та туристичних змаганнях на землі, розширювати кругозір 

кожного учасника у змаганнях, екскурсіях тощо. Виховна цінність 

екстремального туризму полягає в тому, що діяльність значною мірою сприяє 

вивченню історії та світогляду, веде до поваги та активного збереження 

природних ресурсів [1, с. 78]. 

Оскільки екскурсії в основному проводяться в команді, коли поведінка 

однієї людини залежить від поведінки іншої, автентичності, серйозності членів 

команди, і коли особисті інтереси не мають переваги над інтересами групи, це 

все формує такі риси: воля, витривалість, незалежність, рішучість і готовність 

прийти на допомогу. Виховний успіх залежить від глибини досвіду та 

складності екскурсії [4, с. 182].  

Основний зміст екстремального туризму - природні умови для обраних 

видів розваг і досвідчених організаторів. Усі маршрути екстремального туризму 

мають різні категорії складності. Більшість не вимагає багаторічного досвіду та 

комплексної підготовки, і, як правило, вони в компетенції будь-якої здорової 

активної людини. В Україні є досить сприятливі умови та ресурси для розвитку 

екстремальних розваг. Серед українських екстремальних туристичних 

напрямків – Українські Карпати та Передкарпаття, а також більш незвичайні 

місця: Чорнобильська зона відчуження; Одеські катакомби; історичні об’єкти 

воєнного часу (бункери, укріплення тощо), вогнища збройних конфліктів чи 

прилеглі території тощо. Всі ці місця, в різному ступені екстремальних, є 

ідеальними місцями для багатьох туристів з усього світу [5, с. 460]. 

Один з найбільш популярних та доступних видів екстремального 

відпочинку в Україні – це рафтинг. В Укрїні знаходиться велика кількість 

гірських річок як приваблюють всіх хто бажає спробувати себе у водному 

туризмі. На даний момент існує декілька відомих клубів, які організовують 

кількаденні сплави на байдарках або катамаранах. Туристи забезпечуються 
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необхідним обладнанням, а сплав проходить під керівництвом досвідчених 

організаторів. Також в Україні багато потенційних місць для розвитку 

спелеології, маунтінбайкинга, каякинга, рафтінгу, дельтапланеризму [2, с. 18].  

У Закарпатській області багато місць, де щороку проводяться організовані 

екстремальні розваги та екстремальні змагання. До таких місць належать: 

Мукачево, санаторії «Карпати» та санаторії «Синяк», Ужгород, райони 

Невицького замку, а також околиці р. Бользави, гір Стой і гори Говерла. 

На Закарпатті найбільш розвиненими видами екстремального туризму є: 

- альпінізм (альпінізм) та гірський туризм; 

- спелеологія; 

- катання на лижах, у тому числі на сноубордах; 

- рафтинг (сплав по гірських річках); 

- Парапланеризм і дельтапланеризм. 

Розглянемо екстремальні види групових турів. 

Найпопулярнішим на Закарпатті є екстремальний туризм гірського типу. 

Найбільш екстремальним видом відпочинку є альпінізм (сходження на вершину 

гори) і подолання перешкод різного ступеня тяжкості, пов'язаних з місцевістю 

та кліматом. 

Карпати в Закарпатській області ідеально підходять для скелелазіння та 

катання на лижах, оскільки вони відносно безпечні. Наприклад, Кавказ та Урал 

більші за Карпати, але не є безпечними для спортивного туризму, оскільки 

мають круті схили які є дуже небезпечними. На Закарпатті найбільш 

кам’янистий гірський масив Горган, найменш відвідуваний навіть у коротких 

подорожах. Майже всі інші гори в цьому районі є безпечними та придатними 

для альпінізму, але мають узгоджувати маршрути з місцевими рятувальниками 

та дотримуватися правил безпеки [10, с. 231]. 

Найбільш відвідувані гори з метою альпінізму – це гори на території 

Воловецького, Міжгірського, Рахівського, Великоберезнянського, Свалявського 

та Мукачівського районів. Однією з проблем розвитку альпінізму в 

Закарпатській області є недостатня кількість досвідчених інструкторів. 



265 

З кожним роком збільшується кількість туристів, метою відпочинку яких є 

гірські лижі та сноубординг (спускання по снігу з гірських схилів на спеціально 

обладнаній дошці). Найвищою гірськолижною базою Українських Карпат є 

Драгобрат, де два бугельні витяги кілометрової довжини ведуть з висоти понад 

1300 м майже на вершину гори Стіг (1704 м). 

На Закарпатті досить високий рівень гірськолижних курортів із сервісами, 

які дозволяють продовжувати успішний розвиток екстремального гірського 

туризму. Позитивним є те, що за останні роки побудовано та введено в 

експлуатацію сучасні якісні канатні та крісельні підйомники, відкрито 

комфортабельні та сучасні гірськолижні приміщення [5, с. 461]. 

Очевидно, що екстремальний туризм буде поступово розвиватися, тому 

завдання держави – максимально забезпечити безпеку учасників та не 

допустити безконтрольного використання та знищення природних туристичних 

ресурсів. Для України розвиток екстремального туризму є особливо важливою 

складовою, оскільки галузь створює сприятливі умови для розвитку та 

діяльності малого бізнесу, може розвиватися без великих бюджетних 

асигнувань, а також очікується залучення іноземних інвестицій у 

короткостроковій перспективі. 

Однією з проблемою розвитку екстремального туризму в Україні є рівень 

вітчизняного сервісу у цій сфері [9, с. 22].  

Україна все ще відстає від європейських країн за рівнем обладнання та 

якістю обслуговування. Головною проблемою розвитку екстремального 

туризму є відсутність інформаційної підтримки, що є великим стримуючим 

фактором. Важливою проблемою екстремального туризму є значний ризик 

травм. Активна рекреаційна діяльність, наприклад, екстремальна рекреаційна 

діяльність, повинна враховувати можливі негативні наслідки для здоров’я 

людини. Оскільки діяльність людини відбувається в умовах постійного 

чергування подій, умов і обставин, деякі з яких є проблемними, загрожуючи 

небезпекою неприємних, а іноді й тяжких наслідків. 

Їх позначають різними словами, які мало відрізняються за значенням – 
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«важкі», «особливі», «ризиковані», «небезпечні», «критичні», «стресові», 

«надзвичайні», «екстремальні». Загальним для них виступає останнє поняття [6, 

с. 44].  

Крім того, екстремальні ситуації - ситуації, що створюють великі 

об'єктивні та психологічні труднощі для туриста. Екстремальні ситуації 

негативно впливають на багатьох туристів, ускладнюючи життя, призводячи до 

невдач і аварій. Негативні зміни в розумовій діяльності, поведінці, вчинках 

людей проявляються по-різному. Відсутність суспільного добробуту може 

зупинити розвиток екстремального туризму. 

Багато хто з потенційних споживачів із задоволенням хотіли би стати 

учасниками заходів активного відпочинку, але не можуть собі це дозволити.  

Важливими факторами, що впливають на розвиток екстремального 

туризму, є також демографічні зміни, матеріальний та соціальний статус 

населення, рівень освіти, тривалість відпустки, зайнятість та багато інших 

факторів. 

Розвиток екстремального туризму слід розвивати таким чином, щоб 

сприяти місцевому економічному розвитку, розумно та розумно користуватися 

природніми ресурси, стабілізувати зайнятість, розвивати місцеві ремесла та 

приносити користь місцевим жителям. Національні та регіональні органи 

державної влади та туристичні організації мають бути ключовими сторонами 

сталого розвитку туризму. Це інструмент державного регулювання, а податкова 

політика має встановлювати межі та умови для розвитку туризму. До основних 

завдань, вирішення яких забезпечить сталий розвиток, належать: 

- забезпечення рівноваги економічних, екологічних і соціальних чинників 

розвитку;  

-  забезпечення балансу інтересів туристів і місцевого населення;  

- справедливий розподіл доходів від туризму між всіма членами місцевого 

співтовариства, включаючи всі верстви населення, у тому числі найбільш 

незахищених (діти, пенсіонери, інваліди та ін.).  

За сучасних соціально-економічних умов для кожного регіону особливо 
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актуальним є пошук свого місця в міжрегіональному та міжнародному поділі 

праці, шляхи та засоби сталого розвитку. Туризм розглядається як явище в 

постіндустріальних суспільствах і є одним із найбільш швидкозростаючих 

секторів світової економіки, що пропонує величезні потенційні переваги 

регіонам з необхідними туристичними та розважальними ресурсами. 

Макроекономічний і соціальний вплив туризму не обмежується інтересами 

власне організаторів туру: туристичних агентств і готелів – так званого ядра 

туризму [5, с. 463]. 

Особливість туризму зумовлює стимулюючий вплив на розвиток суміжних 

галузей. Крім того, мультиплікаційний ефект від туризму набагато більший, 

ніж основний вплив вартості туризму на економіку регіону. При цьому 

успішний розвиток екстремального туризму безпосередньо залежить від 

формулювання чіткої регіональної політики, виваженого стратегічного 

планування, обґрунтування цільових планів розвитку туризму за часом і 

ресурсами. 

Найважливішим у розвитку екстремального туризму є інтеграція зусиль 

усіх органів виконавчої влади для створення сприятливих умов для підвищення 

якості туристичних послуг до рівня міжнародного стандарту. Туристична 

привабливість регіону залежить не тільки від комфортного проживання та 

привабливих туристичних продуктів. 

Індустрія екстремального туризму висуває підвищені вимоги до рівня 

розвитку загальної інфраструктури району та сімейної культури місцевих 

жителів: житлових , доріг і зв’язку, якості побутових послуг, торгівлі, охорони 

культурних і природних об’єктів. Створення кластеру є першим кроком до 

розширення сфери туризму в регіоні, оскільки він може реалізувати динамічний 

розвиток регіону шляхом формування мережевої інноваційної структури на 

основі кластерного режиму в регіоні. У рамках запропонованої мережевої 

асоціації до процесу надання послуг у сфері туризму включаються компанії, 

наукові та освітні установи, органи державної влади, фінансові та інші 

установи. 
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Одним з найважливіших факторів, що впливають на розвиток туризму, є 

добробут людей. Існує чітка залежність між тенденцією розвитку туризму, 

загальним економічним розвитком та особистими доходами громадян. 

Туристичний ринок дуже чутливий до економічних змін. 

Щорічне збільшення доходів громадян України призведе до більш 

інтенсивної туристичної діяльності, особливо до збільшення кількості 

споживачів із високим рівнем доходу. Розвиток туристичної галузі України 

створить більше робочих місць, поповнить валютні резерви, відновить 

занедбану інфраструктуру та зміцнить авторитет міжнародної спільноти                

[4, с. 80].  

Очікується, що найближчим часом культура, освіта, теми та екстремальний 

туризм будуть активно розвиватися; через жорстку конкуренцію якість послуг, 

що надаються в галузі туризму, буде швидко зростати; витрати на поїздки для 

сім'ї зростатимуть швидше, ніж інші витрати предметів [9, с. 60]. 

Сучасний екстремальний туризм розглядається як ефективний засіб 

індивідуального та колективного вдосконалення, і важливою його частиною є 

суто інтелектуальні послуги-туризм із освітніми, духовними та освітніми 

функціями. Невичерпні екстремальні туристичні ресурси у багатьох регіонах 

нашої країни в поєднанні з глибокими національними духовними коріннями та 

традиціями українського народу заклали основу відстоювання того, що 

подорожі на короткі відстані можуть бути позитивним та значущим засобом 

гармонії та єдності людей. У новій демократичній Україні людський дух 

зростає. Вони є джерелом нової інформації, нових вражень та нових почуттів 

[10, с. 236]. 

Потреба в екстремальних розвагах в Україні давно є, але вона 

сформувалася років 7-10 тому в пропозиціях турфірм, бо людям було важко 

організувати, а для таких турів потрібна була додаткова підготовка, 

інфраструктура. Молодь в Україні подорожує рідко, а у відпочинку не ставить 

на перше місце екстремальний туризм, а ціновий фактор є ключовим для 

молоді у виборі способів відпочинку. За словами молоді, екстремальний туризм 
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в Україні слабо розвинений. Також молодь не знайома з екстремальним видом 

туризму країни та її інфраструктурою. При належній рекламі, інвестиціях та 

державній підтримці внутрішній екстремальний туризм може стабільно та 

успішно розвиватися не лише на українському туристичному ринку, а й на 

європейському [7, с. 109]. 

Висновки. Україна з її ресурсним потенціалом – це країна, повна енергії та 

екстремальних можливостей для відпочинку. Проте низький рівень розвитку 

туристичної інфраструктури та соціальний стандарт населення стримує 

розвиток екстремального туризму в Україні. Крім того, відсутність об’єктивної 

інформації щодо безпеки та доступності 186 видів екстремального туризму в 

Україні спонукає внутрішніх туристів шукати подібні послуги в інших країнах. 

Актуальними шляхами розвитку екстремального туризму є активні українські 

презентації та рекламні кампанії за кордоном, залучення іноземних туристів, 

підвищення внутрішнього рівня послуг, що пропонуються в регіоні, організація 

навчальних заходів, розбудова інфраструктури, розвиток послуг для більшості, 

запровадження екстремальних нормативно-правових актів. документи та єдині 

стандарти у сфері туризму. Тому розвиток екстремального туризму в Україні 

підвищує конкурентоспроможність українського туризму на світовому ринку та 

робить країну привабливою для туризму. 
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Постановка проблеми. Сьогодні вітчизняні підприємства готельного 

господарства перебувають у стані перманентного розвитку, однак за 

організаційними формами, ступенем комфортності інфраструктури та якістю 
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готельних послуг не відповідають кращим світовим зразкам. Хоча відомо, що 

високий рівень якості готельних послуг є важливим чинником прийняття 

рішення потенційних споживачів про вибір готельного підприємства, а 

здатність останнього впроваджувати сучасні технології управління якістю 

послугами дає значні йому конкурентні переваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі компоненти якості 

обслуговування в закладах індустрії гостинності досліджували вітчизняні та 

зарубіжні вчені. У працях таких вчених, як М. Бойко, Л. Гопкало, О. Головко, 

Н. Кампов, С. Махлинець, Г. Симочко, окреслено питання організації 

обслуговування у готельному підприємстві, висвітлено основні поняття якості 

обслуговування.  

Сучасні аспекти управління якістю досліджували І. Андренко, Л. Гірняк, 

О. Давидова, О. Кравець, Р. Ладиженська, І. Писаревський, К. Бенавідес-

Веласко, К. Кінтана-Гарчаб, М. Мархант-Лараб. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення якості як ключового 

чинника привабливості в закладах індустрії гостинності. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах функціонування світового 

ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із 

найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його 

структури, є сфера послуг. Оскільки функціонують підприємства, які 

займаються наданням послуг, що в загальному складають ринок послуг, то, 

відповідно, створюється конкурентне середовище. Лише те підприємство, яке 

зуміє належним чином організувати надання послуг, дотримуючись 

законодавчо-правових актів, стандартів, і враховуючи специфічні особливості 

послуг, буде стійким та конкурентоздатним на ринку послуг [1]. 

Якість послуг – це відповідність наданих послуг очікуваним або 

встановленим стандартам. Таким чином, стандарти, їхні реальна форма і зміст є 

критеріями якості обслуговування у готелі. Критерії оцінки якості наданої 

послуги для споживача – це ступінь його задоволення, тобто відповідність 

отриманого та очікуваного. Критерій ступеню задоволення клієнта – це 

бажання повернутися ще раз і порадити це зробити своїм друзям і знайомим. 
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Якість готельної та ресторанної послуги потрібно розглядати як єдність 

трьох складових частин. 

1. Базова якість – це сукупність тих властивостей послуги, наявність якої 

споживач уважає обов’язковою. 

2. Необхідна (очікувана) якість – це сукупність технічних і 

функціональних характеристик послуги. Вони показують, наскільки послуга 

відповідає тому, що було заплановано виробником.  

3. Бажана якість представляє для споживача несподівані цінності 

запропонованої йому послуги, про наявність яких він міг тільки мріяти, не 

припускаючи можливості їх реалізації [4]. 

Матеріальні послуги спрямовані на задоволення матеріально-побутових 

потреб людей. Вони забезпечують відновлення (зміну, збереження) споживчих 

властивостей виробів чи виготовлення нових виробів на замовлення громадян, і 

навіть переміщення вантажів і громадян, створення умов споживання. 

Під якістю обслуговування розуміємо сукупність властивостей і ступенів 

корисності послуг, тобто відповідність наданих послуг очікуваним або 

встановленим стандартам. Відповідно до цього стандарти, їхня реальна форма і 

зміст є критеріями якості обслуговування у готельно-ресторанному комплексі. 

Критерієм оцінювання якості наданої послуги для споживача є ступінь його 

задоволеності, тобто кореляція між очікуваним і отриманим. А одним із 

критеріїв ступеня задоволеності клієнта є його бажання повернутися ще раз і 

порадити вибраний ним готель своїм друзям, колегам і знайомим [5]. 

Відповідно, якість обслуговування варто розуміти не як кінцевий 

результат, а як процес, який постійно треба вдосконалювати з урахуванням 

критики та побажань зацікавлених сторін. Зауважимо, що на формування якості 

обслуговування у готельно-ресторанному підприємстві впливають зовнішні 

(державна політика в туристичній галузі, структура готельного господарства, 

науково-технічний прогрес у сфері обслуговування, територіальний розподіл 

підприємств готельного господарства) та внутрішні фактори (кадрова політика, 

персонал, комплексне матеріально-технічне оснащення готельно-ресторанного 

комплексу). 
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Якість є важливим інструментом у боротьбі за ринки просування і продажу 

готельних послуг. Саме якість забезпечує конкурентоспроможність готельних 

послуг. Вона складається з технічного рівня готельних послуг і корисності 

готельних послуг для відвідувача через функціональні, соціальні, естетичні, 

ергономічні, екологічні властивості. При цьому конкурентоспроможність 

визначається сукупністю якісних і вартісних особливостей готельних послуг, 

які можуть задовольняти потреби відвідувача, а також витратами на придбання 

і споживання відповідних готельних послуг. 

Слід враховувати, що серед готельних послуг аналогічного призначення 

більшу конкурентоспроможність має та, яка забезпечує найвищий корисний 

ефект стосовно сумарних витрат відвідувача. Безумовно, підвищення якості 

обслуговування пов’язане з витратами. Проте вони окупляться завдяки 

одержаному прибутку. Стати лідером на ринку неможливо без розробки і 

освоєння нових готельних послуг (модифікованих, поліпшених) [2]. 

Оцінка якості готельного обслуговування є доволі суб’єктивним і 

складним завданням, що обумовлено такими причинами: 

1) готельні послуги характеризуються певними особливостями, що 

відрізняє їх від товару в речовій формі (невідчутність, невіддільність 

виробництва і споживання, суб’єктивність в оцінці якості); 

2) оцінка показників якості можлива, як правило, тільки із залученням 

експертів; 

3) технологічні схеми надання готельних послуг різноманітні й складні, 

включають багато процесів і учасників; 

4) оцінка якості готельних послуг вимагає визначення значень багатьох 

показників, які не завжди пов’язані із оцінкою ступеня задоволеності 

споживача. 

Сьогодні існує велика кількість методів оцінки якості обслуговування, які 

використовують аналітики. Серед них найвідоміші: 

1) традиційні інспекції та рейди – є недорогими та простими в організації, 

проте для них характерні завищені результати, оскільки про них стає відомо 

заздалегідь; 
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2) опитування (анкетування) покупців – з одного боку, це дорога методика, 

з іншого – покупці через незнання стандартів обслуговування можуть не 

виявити існуючі недоліки у ньому; 

3) атестація персоналу – надає можливість об’єктивно оцінити теоретичні 

знання працівників, проте не дає змогу оцінити їх на практиці; 

4) метод експертних оцінок (метод Дельфі)– метод аналізу та оцінки 

процесу обслуговування, вироблення управлінських рішень на основі думки 

кваліфікованих експертів. Включає генерацію ідей в процесі обговорення, 

проведеного групою фахівців, і відбору кращого рішення, виходячи з 

експертних оцінок; 

5) методика «Таємний гість», програма якої орієнтована на аналіз двох 

напрямів діяльності підприємства. За першим оцінюють якість фізичного 

середовища, другий – зосереджує увагу на якості та повноті усного 

представлення послуги; 

6) метод SERVQUAL (скорочення від servicequality – «якість послуги»), що 

представляє собою комплексну шкалу для вимірювання споживацького 

сприйняття якості сервісу; 

7) метод SERVPERF – дозволяє виміряти сприйняття гостем якості 

наданого обслуговування; 

8) метод «критичних випадків» – базується на емпіричному дослідженні 

випадків взаємодії між гостем і представником готельного підприємства. Це 

якісний метод збору даних без формалізованого підходу до отримання 

висновків; 

9) метод Кано – базується на проведенні опитування, але набір 

характеристик якості сервісу не визначений, а формується в процесі самого 

опитування [3]. 

Якість надання послуг на готельних підприємствах повинна відповідати 

встановленим національним та внутрішнім стандартам. На сучасному етапі 

добровільно встановлена зірковість готелю є скоріше рекламним ходом 

підприємства, а не реальним відображенням рівня якості надаваних послуг. 



275 

Впровадження комплексного оцінювання якості готельних послуг, а саме 

використання внутрішніх та зовнішніх підходів дозволить найбільш повно 

оцінити якість обслуговування. 

Висновки. Cтрімкий розвиток індустрії гостинності та високий рівень 

конкуренції на цьому ринку зумовлюють актуальність та пріоритетність 

проблеми підвищення якості обслуговування в готельних підприємствах. На 

сьогоднішній день розроблена і адаптована достатня кількість різних методів 

оцінки рівня якості послуг загалом і готельних зокрема. 

Розроблення системи якісного обслуговування є обов’язковою умовою 

ефективної діяльності вітчизняних підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Якість є важливим інструментом у боротьбі за 

конкурентоспроможне становище на ринку послуг. Власне послуга як 

невід’ємний складник функціонування готелів є цілеспрямованою діяльністю, 

результатом якої є задоволення потреб споживачів не тільки на базовому рівні 

(фізіологічні потреби), а й потреби вищого рівня, що зумовлює комплексність 

під час оцінки. 
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СУТНІСТЬ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

У статті розкрито зміст поняття «подієвий туризм». Проаналізовано 

основні характеристики та особливості розвитку подієвого туризму. 

Визначено роль та вплив подієвого туризму на міжнародний туристичний 

ринок. Вивчено сучасний стан  подієвого туризму та перспективи його 

розвитку на найближче майбутнє.  

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, подієвий туризм, туристичний 

ринок. 

Постановка проблеми. В умовах інтеграції та глобалізації, що упродовж 

останніх років характеризують розвиток світового співтовариства, туристична 

індустрія динамічно розвивається, є однією з найприбутковіших галузей 

господарювання та сприяє вирішенню важливих соціально-економічних 

проблем.  

Поява подієвого туризму на міжнародному ринку викликає необхідність 

вивчення попиту на нього, залучення інвестицій та кваліфікованих спеціалістів, 

модернізації інфраструктури, а головне розвитку та просування серед 

споживачів туристичних послуг. 

З кожним роком попит на подієвий туризм невпинно зростає, адже відіграє 

важливу просвітницьку, пізнавальну та виховну роль. Для більшості країн, 

регіонів та міст світу подієвий туризм є ключовим елементом туристичної 

стратегії. У підсумку, на сьогодні подієвий туризм – один із найбільших 

сегментів міжнародного туристичного ринку. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку подієвого 

туризму в різних його аспектах широко висвітлені у наукових роботах таких 

вчених як О. Алексєєва, А. Бабкін, Г. Вишневська, Д. Гетц, С. Мельниченко, І. 

Смаль, Л. Устименко та ін. Саме їх публікації стали основою для дослідження 

та розкриття питання сутності подієвого туризму та особливостей його 

розвитку в умовах сьогоденних викликів.  

Метою дослідження є обґрунтування сутності подієвого туризму та 

визначення особливостей розвитку в умовах сьогоденних викликів. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток подієвого (івентивного) туризму 

упродовж останніх років характерний неабиякою позитивною динамікою. 

Основною ознакою подієвого туризму є приурочення подорожі до певної події, 

свята чи видовища, наприклад, фестивалів, карнавалів, концертів, музичних 

конкурсів, спортивних змагань та чемпіонатів, унікальних природних явищ 

тощо [3]. 

Вперше поняття «подієвий туризм» з’явилося в 1980-х рр. в країнах 

Європі. У той час івентивний туризм не існував як окремий напрямок туризму, 

а був частиною різних видів туризму. Щоб розкрити сутність подієвого 

туризму, необхідно дослідити зміст самого поняття, яке має досить глибоке 

коріння. 

Підходи фахівців до трактування змісту поняття «подієвий туризм» 

представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Підходи до тлумачення змісту поняття «подієвий туризм» 

Автор, джерело Тлумачення 

Алексєєва О.В. Вид туристичної діяльності, що приваблює туристів різноформатними 
громадськими заходами культурного або спортивного життя, які сприяють 
розвитку інфраструктури туризму, інтеграції різних верств населення в 
суспільство і формуванню позитивного іміджу дестинації [1]. 

Бабкін А.В. Перспективний та динамічно розвиваючий вид туризму з атмосферою свята, 
індивідуальних умов відпочинку і незабутніх вражень [2]. 

Вишневська Г.Г. Вид туризму, при якому туристи стають свідками величних подій у світі 
спорту, культури і мистецтва [3]. 

Гетц Д. Термін, який використовується в туристичній літературі для опису розвитку 
дестинації і маркетингової стратегії, для реалізації всіх потенційних 
економічних переваг від подій [4]. 

Мельниченко С.В. Заходи, які спрямовані на просування компанії, послуг, товарів і брендів за 
допомогою яскравих подій, що запам’ятовуються [5]. 
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Узагальнивши всі точки зору, можемо зробити висновок, що подієвий 

туризм – це вид туризму, головною метою якого є відвідування просвітницьких, 

спортивних та культурно-розважальних заходів. Варто зазначити особливості 

подієвого туризму як окремого напрямку туристичного ринку товарів та послуг, 

до головних ознак якого належать цілорічність або всесезонність, регулярність 

подій, масовість, видовищність, інтерактивність тощо.  

                

Рисунок – Класифікація заходів подієвого туризму за тематикою 

 

Подієвий туризм розвивається як перспективний сегмент міжнародного 

туристичного ринку та може позиціонувати себе як ефективний інструмент 

просування території, наприклад країни, регіону чи міста. Завдяки подіям, які 

стимулюють людей відвідувати їх та мандрувати світом, формується імідж 

заходів, який і стає ключовим елементом до становлення на світовому ринку. 

Адже позитивний імідж події означає подальший успіх, високу популярність та 

можливість прогнозування стабільного туристичного потоку.  

Подієвий туризм надає унікальну можливість – долучення туристів до 
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подій, заходів та місцевої культури. У результаті, люди стають частиною подій 

і можуть впливати на їх хід, що викликає нові позитивні враження і сприяє 

динамічному розвитку подієвого туризму. Саме через це подієвий туризм часто 

називають фестивальним або тематичним. 

Фестивалі, карнавали, спортивні змагання, унікальні природні явища, 

форуми, ярмарки – далеко не повний перелік подій, які спонукають людину до 

подорожі та впливають на формування туристичних потоків. 

Основними передумовами для успішного розвитку подієвого туризму є: 

1. знання туристичного потенціалу регіону; 

2. маркетингові та рекламні кампанії; 

3. загальнодоступність до інформації; 

4. наявність розвиненої туристичної інфраструктури; 

5. унікальне багатство народної культури, особливості традицій й 

обрядності регіону. 

Розвиток подієвого туризму вимагає відповідного рівня туристичної 

інфраструктури, зокрема заклади розміщення та харчування, туристичні 

підприємства та організації, транспорт, послуги наявних висококваліфікованих 

спеціалістів, гідів, перекладачів тощо. Важливим фактором також відіграє 

державне регулювання та включення подієвого туризму до стратегій розвитку 

країн й міст. Адже подія стимулює надходження прибутку до бюджету регіону, 

що впливає на покращення  його інфраструктури. 

На сьогодні очевидною є тенденція регіонального розвитку подієвого 

туризму шляхом удосконалення існуючих місцевих подій та заходів, а також 

створення нових на основі популяризації маловідомих атракцій.  

Висновки. Розвиток сфери подієвого туризму є світовим завданням, 

вирішення якого сприятиме підвищенню економічного рівня країни, розвитку 

внутрішнього туризму та росту туристичних потоків. Міжнародне значення 

подієвих заходів зумовлене, насамперед, обміном культур, історичних 

особливостей та самобутності.  

Подієвий туризм – це той вид туризму, що динамічно розвивається, а його 
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туристичний продукт є різноманітним й може зацікавити будь-якого 

потенційного туриста незалежно від віку, рівня доходу, вподобань тощо.  Він 

впливає на формування іміджу країн, регіонів, міст, що сприяє їх ефективному 

просуванні як на внутрішньому так і зовнішньому туристичному ринку товарів 

та послуг. 
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У статті розглядається стратегічне маркетингове планування розвитку 

туризму як система підготовки, розробки та організації виконання комплексу 

стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення балансу інтересів у 

вирішенні проблем розвитку туризму, а також збільшення та розвиток 

туристичного потенціалу та конкурентних переваг туристичного 

підприємства. 
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послуги. 

Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної сфери туризму йде досить 

швидкими темпами. Швидке зростання галузі у загальносвітових масштабах 

виводить туризм на перше місце серед галузей світового господарства. Це 

призводить до необхідності постійного зміцнення конкурентних переваг 

підприємства та його позицій на ринку. Найефективнішим є правильно 

сплановане стратегічне маркетингове управління підприємством. Найчастіше 

стратегії маркетингового планування розробляють здебільшого великі компанії, 

тоді як підприємства середнього і малого бізнесу обмежуються довгостроковим 

маркетинговим плануванням. Це призводить до того, що зовнішні чинники 

здійснюють на підприємство сильний вплив і призводять його до збиткової 

діяльності. Саме тому така актуальна тема стратегічного маркетингового 

планування туристичної галузі України.  

Метою статті є обґрунтування планування маркетингової стратегії 

розвитку сфери туристичних послуг, а також розробка комплексу заходів, які б 

призвели до підвищення її ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему стратегічного 
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маркетингового планування досліджували чимало науковців у своїх працях, 

серед них провідними є: Бобрицька Н. Д., Васюткіна Н. В., Горбашевська М. О., 

Жук І., Попова Л.  та багато інших. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічне маркетингове планування 

розвитку туризму розглядається як система підготовки, розробки та організації 

виконання комплексу стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення 

балансу інтересів у вирішенні проблем розвитку туризму, а також збільшення 

та розвиток туристського потенціалу та конкурентних переваг туристичного 

об'єкта.  

Особливості стратегічного підходу до маркетингового планування 

розвитку туризму дозволяє виділити такі:  

1) націленість на довгострокову перспективу;  

2) розвиток цілісного та інтегрованого планування, що контролює процес 

змін через формування довгострокових цілей туристичного розвитку;  

3) орієнтація процесу прийняття рішень на розгортання наявних 

туристичних ресурсів, що багато в чому визначає курс майбутнього розвитку 

туризму.  

Переваги стратегічного підходу в маркетинговому плануванні виявляються 

в наступному:  

1) регіон і місто зацікавлені в економічно ефективному використанні 

накопиченого на туристичних підприємствах потенціалу для вирішення 

проблем свого комплексного розвитку;  

2) спільна робота державних, регіональних структур та суб'єктів 

господарювання з вироблення спільних ініціатив у галузі туристичного 

розвитку дозволить встановити та чітко розподілити ролі та відповідальність 

кожної із зацікавлених сторін;  

3) стратегічний підхід передбачає оцінку характеру впливу сфери туризму 

на навколишнє, економічне та соціальне середовища.  

Для вітчизняних туристичних підприємств розробка маркетингової 

стратегії планування - важливе і актуальне завдання, яке дозволить 
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збалансувати взаємовідносини між різними напрямами економічного та 

соціального розвитку. Здійснювати постановку та вирішення стратегічних 

маркетингових завдань рекомендується поетапно. Кожен етап може бути 

охарактеризований певним порядком туристичної діяльності.  

На початковому етапі стратегічне планування маркетингу передбачає 

вироблення концепції туристичної політики, формування пакету 

функціональних стратегій на тривалий період.  

Другий етап полягає в програмуванні впливів. Вирішальне значення у 

створенні заходів, що об'єднують економічну, соціальну, господарсько-

організаційну та інші сфери діяльності, може мати цільові проблемні програми, 

зорієнтовані досягнення поставлених завдань.  

Третій етап передбачає вироблення комплексу регулюючих впливів, які 

забезпечують реалізацію намічених заходів.  

Найважливішим етапом стратегічного планування маркетингу є 

ситуаційний аналіз, що включає збір та оцінку великої інформаційної бази, що 

характеризує ситуацію. Саме стратегічний аналіз є вихідним пунктом 

прогнозно-аналітичних робіт щодо визначення перспектив соціально-

економічного розвитку туризму.  

Необхідний розгляд основних факторів та закономірностей, що виникають 

усередині туристичного сектора та поза ним, що забезпечують стійку 

тенденцію його змін. Однак знання внутрішніх та зовнішніх факторів та 

тенденцій не є достатньою умовою для формування стратегії. Рекомендується 

поєднувати ці знання з результатами аналізу існуючого стану туристичного 

потенціалу, з прогнозно-аналітичними матеріалами туристичних підприємств. 

Інформація, отримана в результаті аналізу, визначає цілі, завдання та напрямок 

процесу планування. Відбувається об'єднання цілей та завдань з маркетинговою 

діяльністю, а також із внутрішніми процесами функціонування та розвитку 

туризму.  

Процес формування та реалізації стратегій передбачає розробку 

конкретних заходів та механізму їх реалізації, розподіл ролей та 

відповідальності, а також розробку систем моніторингу.  
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Критичним чинником успіху у реалізації стратегії є організаційні 

процедури вирішення стратегічних завдань. Може виникнути потреба у зміні 

структури місцевих органів управління та підготовки персоналу.  

Останній етап стратегічного планування маркетингу передбачає 

організацію оцінки, зворотний зв'язок та систем контролю, що забезпечують 

виконання намічених цілей. Більшість невдач стратегічного планування посідає 

етап реалізації, що найчастіше викликано недостатньою узгодженістю, 

місцевими розбіжностями, невідповідністю тактичних дій реалізованих 

стратегій, недоліками у проведенні прогнозно-аналітичних робіт.  

Формування цілісного стратегічного маркетингового плану розвитку 

сфери послуг туризму - досить складний процес, в основу якого має бути 

покладено дотримання основних принципів: цілеспрямованості, системності, 

комплексності, соціального захисту населення та навколишнього середовища 

від негативних наслідків, ефективності, адаптивності, балансу інтересів та 

легітимності.  

Визначення способів досягнення стратегічних цілей складає основу 

формування стратегій.  

Стрижнем будь-якого стратегічного маркетингового плану розвитку 

туристичного комплексу є його стратегія.  

Найбільш поширеними типами базових стратегій є:  

- стратегія зростання;  

- стратегія стабілізації або обмеженого зростання; 

 - стратегія виживання. 

 У туристичних дослідженнях останніх докладно розглядаються зазначені 

типи базових стратегій розвитку. Пропонується використовувати такі 

стратегічні підходи:  

1) стратегія кардинальної зміни, яка передбачає концентрацію зусиль 

громадського та приватного сектора з метою уточнення причин падіння 

чисельності відвідувачів, активне інвестування розвитку, ефективне планування 

розвитку, формування підтримуючих заходів;  
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2) стратегія збереження зростання – за несприятливих зовнішніх умов 

можлива стратегія, спрямована на підтримку низького рівня зростання за 

рахунок залучення відвідувачів до додаткового обслуговування;  

3) стратегія досягнутого зростання приймається на стадії досягнутого 

розвитку з обмеженим набором нового продукту та проектів розвитку, коли 

туристське підприємство чи регіон не здатний переробити новий ринок;  

4) стратегія виборчого зростання - лише певний туристський сегмент 

підлягає цільовому спрямуванню зусиль.  

Процес стратегічного планування маркетингу представлений рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процес стратегічного планування маркетингу [5] 

 

Рисунок 1 показує, що процес стратегічного планування маркетингу полягає 

у розробці місії та мети підприємства, оцінці та аналізі зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства, визначенні шляхів та засобів 

досягнення цілей та місії (вибір стратегії) та реалізація стратегії. Далі слід 

провести контроль над досягненням поставлених цілей, шляхом зіставлення 

планових показників із практично досягнутими.  

Висновки. Вибір того чи іншого стратегічного підходу як базового 

залежить від результатів, отриманих на стадії стратегічного аналізу та 

цілепокладання. Формування ефективної системи стратегічного планування 

розвитку індустрії туризму у межах комплексного соціально-економічного 

розвитку регіону є тривалий процес, що з удосконаленням всієї системи 

управління регіоном і підвищення рівня його організаційної культури.  
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