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СЕКЦІЯ 1 
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STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT AS A TOOL OF 

COMPETITIVENESS OF THE HOSPITALITY INDUSTRY 
 

In today’s world, the requirements for increasing innovation in the development 

of production of goods and services, in turn, increase the value of education, 

knowledge, professionalism, learning ability and creativity of employees in the total 

assets of the hospitality industry. 

At present, the issues of management and development of enterprises, which is 

aimed at ensuring the efficiency of the hospitality industry in the new environment, 

based on the processes of transformation of the basic provisions of effective 

management and personnel management, the introduction of modern approaches to 

improving personnel management systems new stage of economic development, is an 

urgent scientific task. 

The basis of any organization and its main resource is human potential. The 

quality of labor resources directly affects the competitive opportunities of the tourist 

enterprise and is the most important factor in creating competitive advantages. In this 

regard, in the field of tourism, much attention is paid to human resources with a focus 

on highly skilled and proactive workforce, continuity of the process of enrichment of 

knowledge and skills, flexibility of work organization, delegation of responsibilities 

from top to bottom, partnerships. 

In general, strategic personnel management allows to solve the following tasks: 

providing the company with the necessary human resources in accordance with its 

strategy; formation of the internal environment of the enterprise in such a way that the 

internal organizational culture, values, priorities create conditions for the reproduction 

and realization of human resources; solving problems related to the functional 

organizational structures of management, including personnel management through the 

settings of strategic management and the end products of its activities. Methods of 

strategic management allow to develop and maintain flexibility of organizational 

structures; formation of opportunities to resolve contradictions in matters of strategic 

personnel management. The use of the principles of strategic management in personnel 

management means the concentration of strategic issues in personnel management 

services and the delegation of operational and tactical powers in the management of 

functional and production units of the enterprise. 
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Effective management of the hospitality industry in the strategic perspective is 

characterized by the focus on the socialization of management of economic entities, 

due to the socialization of the modern economy at the macro level. This is because in a 

saturated market, the importance of the level of social development of society against 

the background of its level of economic development increases. However, the 

increasing role of the knowledge economy and human capital in the modern economy 

requires a refocusing of the attention of business leaders and their management to 

human resources as the main resource for building the competitiveness of enterprises 

in the hospitality industry. 

The strategy of personnel management of the hospitality industry provides for 

the definition of a set of main directions, rules, principles and goals of work on the 

development of professional, individual and innovative professional competencies of 

personnel aimed at forming organizational and personnel potential, such as personnel 

policy. The process of formation and implementation of personnel management 

strategy in the hospitality industry includes: analysis and planning of personnel, current 

personnel work, personnel management, measures for its evaluation and development, 

training of employees, solving social problems, remuneration and motivation, 

organization of professional relations. 

In modern conditions, the introduction of strategic personnel management of the 

enterprise is an urgent need, which is due to increased competition. The formation of 

staff with a high level of productive abilities, capable of effective interaction within the 

workforce, requires considerable time. Therefore, along with the improvement of 

operational personnel management, it is advisable to implement strategic personnel 

management, which can ensure the formation of high quality human capital of 

enterprises and combine all personnel policy to implement competitive strategy of the 

enterprise, achieve competitive advantage. 

The development and implementation of a strategy for personnel management 

of the hospitality industry should consider the directions of change and be carried out 

using innovative management technologies. In particular: identification of priority 

internal processes to ensure the successful implementation of the strategy; realization 

of the goals of internal processes through the creation of value, management; clear 

wording and awareness of employees; bringing in line with the developed strategies 

of enterprise resources in order to obtain the greatest return; identifying and solving 

problems of strategy implementation. Strategies for investing, stimulating, attracting, 

and innovating should be considered key here. Among the modern effective methods 

of staff development, we will single out trainings, case studies, self-education 

coaching and master classes. 

An interesting experience is the development and implementation of personnel 

technologies such as personnel-technology of loan work, training personnel-

technologies, personnel-technologies of personnel selection and hiring, personnel-

technologies of personnel efficiency improvement, personnel-technologies of 

personnel control and information personnel-technologies. All the above technologies 

contribute to the formation of competitive staff and ensure the competitiveness of the 

hospitality industry. 
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The priority task of strategic management of human resources is the 

harmonization of the socio-psychological climate of the team in the hospitality 

industry. Convinced, the socio-psychological climate of the hospitality industry 

should be considered as a set of interconnected, sustainable socio-psychological 

characteristics of the organization, the dominant characteristics in relation to the 

goals and motives of joint activities, human relations, moral and intellectual attitudes, 

and predominant mood. The main components include: the relationship between 

employees, the degree of satisfaction with professional activities, socio-psychological 

compatibility, attitudes to professional activities. 

Emotional competence is important, which is important for a specialist in the 

hospitality industry. Emotional competence involves a developed emotional 

intelligence, a state in which emotions become not waves of mood, but human 

capital. Note that in a broad sense, emotional intelligence is understood as a type of 

social intelligence that involves the ability to monitor one’s own emotions and the 

emotions of others in order to distinguish them and use this information to control 

their own thinking and actions. Yes, a specialist must be able to manage their energy 

and mood, stimulate themselves to carry out large-scale work and effective 

professional activity. A specialist in the hospitality industry must create a positive 

emotional atmosphere, be emotionally competent, be able to identify important 

information among emotional signals, inspire customers. It has been proven that 

employees with high emotional intelligence respond more adequately to stress, which 

is important in conditions of constant change. The hospitality industry, unlike others, 

involves scale, increased responsibility, and a variety of solutions. That is why the 

possession of emotional competence is an important tool for the competitiveness of 

the hospitality industry. 

Thus, the analysis of the market and the current situation in the hospitality 

industry puts before managers the following tasks: development of the concept of 

effective strategic personnel management; definition of strategic goals of enterprises, 

their impact on HR-strategy; implementation of the concept of personnel policy as 

the foundation of the personnel management system based on the relationship with 

the personnel development strategy; providing innovative motivation and stimulation 

of the personnel of the enterprises of the hospitality industry; introduction of effective 

tools for evaluating the results of professional activity of the staff of the hospitality 

industry and development of key performance indicators. 
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ПІДХОДИ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

На сьогоднішній день управління персоналом відіграє провідну роль  

у функціонуванні підприємства і є одним із найголовніших факторів його 

розвитку. Нинішня ситуація на ринку готельно-ресторанного господарства, 

жорстка зовнішня та внутрішня конкуренція призводять до зростання впливу 

системи менеджменту, що є передумовою досягнення високих результатів та 

цілей підприємства. 

Ефективне управління – це пошук підходів та методів організації роботи 

персоналу, що дозволяє враховувати особисті потреби та інтереси кожного 

працівника та особливості колективу. Людський чинник стає вирішальним 

фактором у роботі підприємства, і витрати на персонал вважаються важливими 

інвестиціями, що мотивують і заохочують працівників. Крім того, в умовах 

прогресуючої глобалізації клієнти висувають підвищенні вимоги щодо надання 

їм ряду готельних послуг, а оскільки персонал готелю є важливою ланкою 

кінцевого продукту, то робота підприємства напряму залежить від 

професійності працівників. 

Проблеми управління персоналом у готелях почалися досліджуватися  

з початку XX ст., і були пов’язані із зростанням кількості готелів та попиту  

на готельні послуги. Наразі готельні корпорації з кожним роком 

удосконалюються, їх основна ціль – ідеальне обслуговування, яке не можливе 

без персоналу, тому для досягнення цілі керівництво ретельно розвиває почуття 

приналежності працівника до «корпоративної родини», залучаючи його, таким 

чином, до системи загальних цінностей компанії в межах її організаційної 

культури. 

А. І. Кравченко, Р. Д. Хунагов, Д. Сільверман, Д. Томпсон розробили 

питання вдосконалення системи управління персоналом у готельному 

господарстві, яке пов’язане із впровадженням універсальних підходів. Питань 

організаційної культури торкалися М. Вебера, Т. Парсонс, Ч. Барнард,  

Саймонг, А. Петтигрю, В. В. Щербина та інші. Питання сфери послуг, 

менеджменту 6 готелів розглянуті в роботах таких вітчизняних вчених  

і практиків, як Б. В. Авер’янов, Т. Г. Єрошкина, М. В. Єфремова, B. А. Квартальнов, 

М. В. Кобяк, М. М. Нестерук, А. Л. Лесник, А. К. Маринин, І. П. Матицький, 

Г. А. Папирян [1]. 

Управління персоналом – це сукупність механізмів, принципів, форм 

і методів взаємодії при формуванні, розвитку і діяльності персоналу організації, 

яка реалізується як ряд взаємопов’язаних напрямків і видів діяльності.  
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Мета управління персоналом – це поєднання ефективного навчання 

персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку 

здібностей працівників і стимулювання їх до виконання функцій більш 

високого рівня [3]. 

У системі організації управління персоналом підприємства готельного 

господарства варто виділити такі підходи: технократичний, гуманістичний  

і системний. Кожний підхід характеризує певні особливості, з урахуванням 

яких відбувається сам процес управління персоналом підприємств.  

При застосуванні технократичного підходу управлінські рішення 

підпорядковані, в першу чергу, інтересам виробництва; також зазначимо, що 

чисельність і склад працівників визначається з урахуванням використовуваної 

техніки, технологій, розподілу і кооперації праці, ритму виробничого процесу та ін.  

Гуманістичний підхід до управління персоналом вимагає створення умов 

і змісту праці, що забезпечували б зниження рівня відчуження працівників від 

їх трудової діяльності. Згідно цієї концепції, результати діяльності 

підприємства залежать не лише від відповідності кількісного і якісного складу 

персоналу потребам виробничих технологій, але й від рівня мотивації 

персоналу до праці, а також формування єдиної команди, сформованого 

«корпоративного духу», певної єдності цінностей і особистих вподобань членів 

колективу та їх думки щодо місця роботи в системі життєвих цілей та ін.[4].  

Системний підхід до управління й розвитку персоналу на рівні 

підприємства полягає у наступних завданнях:  

– взаємодії усіх підрозділів системи управління персоналу задля 

досягнення синергічного ефекту;  

– вдосконалення організаційної структури системи управління 

персоналом згідно основ норм управління підприємством;  

– розробки функціонально-цільової моделі системи управління 

персоналом паралельно з розробкою комплексу завдань для працівників служби 

управління персоналом у відповідності з їх функціональними обов’язками;  

– мотивації праці в підрозділах системи управління персоналом, а також 

у інших виробничих і управлінських підрозділах підприємства;  

– удосконалення планування, прогнозування й маркетингу персоналу, 

відбір та облік персоналу підприємства; 

– створення належних умов з метою розвитку персоналу підприємства 

(навчання персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар’єри тощо);  

– забезпечення соціального розвитку працівників, забезпечення їм 

належних умов праці, формування сприятливого соціального-психологічного 

клімату в колективі та ін..;  

– забезпечення належного інформаційного забезпечення системи 

управління персоналом підприємства, а також розвитку і мотивації праці його 

працівників;  

– урахування взаємодії попиту і пропозиції на ринку праці в процесі 

залучення персоналу [2]. 

Для формування ефективної системи управління персоналом на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства необхідно виділити 
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пріоритетні завдання, без вирішення яких її реалізація неможлива. Першим 

завданням є набір співробітників, які найбільшою мірою відповідають вимогам 

підприємства. Друге завдання полягає в адаптації прийнятих фахівців до 

роботи у трудовому колективі, через створення сприятливих умов для виходу 

на необхідний рівень робочих показників, які безпосередньо впливають на 

результати роботи підприємств, отримати задоволення від її виконання  

і здатність знаходити спільну мову з оточуючими. Третім завданням  

є виділення співробітників, здатних постійно вчитися і осягати новітні 

технології. Четверте завдання полягає в ефективній та об’єктивній оцінці умінь 

і здібностей співробітників.  

Таким чином, необхідність оцінки ефективності системи управління 

персоналом підприємства готельно-ресторанного комплексу – це не лише 

питання ефективності менеджменту, але й ефективності економічної складової 

підприємства, що визначається результативністю фінансових вкладень  

у розвиток системи управління персоналом. Тому для підвищення ефективності 

системи управління персоналом необхідно розробляти відповідні напрями та 

заходи, покликані підвищити економічний ефект від коштів, вкладених  

у систему управління персоналом та його розвиток. 
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ОСОБЛИВОСТІ «ПОКОЛІННЯ Z» ТА МІЛЕНІАЛІВ І ЇХ ВПЛИВ 

НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

Сфера гостинності переживає переломний момент зміни поколінь, тим 

самим наражаючи себе на ризики не відповідності та застарілості. Якщо 
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звернутися до теорії поколінь, то сьогодні цільовою аудиторією в більшості  

є покоління міленіалів та покоління Z. Минулого року Bloomberg прогнозував, 

що покоління Z становитиме 32% населення світу (близько 7,7 мільярди у 2020 

році), а міленіали – 31,5%. До того ж купівельна спроможність покоління Z 

оцінюється від 29 до 143 мільярдів доларів на прямі витрати. Визначення 

цінностей та пріоритетів цих поколінь дасть змогу готелям та готельним 

мережам, сформувати правильні стратегії розвитку [3].  

Покоління міленіалів та покоління Z створили економіку досвіду, де 

ключовим є досвід, а не матеріальні блага. Бренди повинні відповідати цим 

поколінням, які незабаром стануть цільовою аудиторією, щоб залишатися 

актуальними. Вони – цифрові вихідці. Вони шукають персоналізований підхід – 

можливо, навіть більше, ніж заохочення та знижок, якщо, звичайно, ці 

винагороди не стосуються їх потреб або подорожей. Вони звертаються до 

соціальних медіа для натхнення на подорожі та хочуть захоплюючих вражень. 

На основі аналізу статистичних данних та досліджень поколінь міленіалів 

та Z [1], [2], нами було сформульовано їх ключові особливості: 

1. Нові канали зв’язку 

Покоління Z і міленіали (58% і 57% відповідно), вважають за краще 

повідомляти про проблеми чи новини через текст або через програми обміну 

повідомленнями, а не повідомляти про них по телефону або особисто. Тому 

необхідно створювати додатки готелів для звя’зку з гостями та запускати чат-

ботів для онлайн підтримки 24/7. 

2. Відповідність очікуванням 

Коли справа стосується досвіду обслуговування гостей, ці покоління 

найімовірніше винагородять ті бренди гостинності, які відповідають їх 

очікуванням. Готовність цих поколінь витратити 50 або більше доларів на 

готель із покращеним сервісом, ніж у конкурентів, що знаходяться поблизу, 

більше, ніж в будь-якого іншого покоління. Вони готові платити не за статус, 

а саме за досвід та сервіс, який їм надали. 41% міленіалів кажуть, що розглянули 

б можливість зупинитися в готелі знову, якби там вирішили його проблему та 

перевершили очікування в цьому, а 51% визнають, що почуваються більш 

емоційно пов’язаними з брендом, коли він вирішує проблему сервісу. 

Важливо сприймати помилки, як можливості для цих поколінь. Завжди є 

шанс зробити їх перебування незабутнім. 

3. Поклоління Z і міленіали частіше діляться своїм досвідом, але не 

проблемами обслуговування 

Лише 17% поклоління Z та 18% міленіалів кажуть, що вони 

повідомляють про будь-які проблеми, які впливають на їх загальний досвід. Це 

створює значну сліпу пляму, яку мають вирішити готелі. 

4. Інтернет як рушійна сила вибору 

Поклоління Z і міленіали люблять ділитися досвідом в Інтернеті,  

і однаково цінують, чути досвід інших – 58% говорять, що огляди в Інтернеті 

сильно впливають на їхнє рішення про вибір засобу розміщення.  

Врахування вказаних особливостей поколінь, дасть змогу готелям та 

готельним мережам надавати виключний сервіс та досвід гостям. Необхідно 
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змінюватись разом з поколіннями, адже, обслуговування гостей – це бізнес. 

Головна мета команди готелю – перевершити очікування гостей і порадувати їх 

з того моменту, коли вони приїжджають до їх відїзду, а коли трапляються 

помилки, виникають і можливості. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук інструментів та змін, 

які допоможуть готелям задовольняти всі потреби поклоління Z і міленіалів 

з метою забезпечення найкращого досвіду. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ГАЛИЦЬКОЇ КУХНІ ЯК ТРЕНД 

ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ  МІСТА ЛЬВОВА 

 

В сучасних умовах одним із видів туризму, що динамічно розвивається, 

можна назвати гастрономічний. Всесвітня асоціація гастрономічного туризму 

визначає цей вид туризму як подорожі з метою отримання автентичного 

досвіду, заснованого на культурі споживання їжі або напоїв; відкритті 

унікальних місць та їхньої культури через національну кухню [3]. 

З організаційної точки зору гастрономічний туризм передбачає знайомство 

з особливостями технологій приготування місцевих харчових продуктів, історією 

і традиціями їх споживання, а також можливу участь туриста в приготуванні 

національних страв, відвідання кулінарних фестивалів та конкурсів.  

Гастрономічні звички, вживання чи не вживання тих чи інших продуктів, 

способи приготування і прийоми подачі їжі складалися у кожного народу 

протягом століть. Цьому сприяли різні чинники: географічне положення, 

економічні умови, релігійні вірування, система культових заборон, стародавні 

звичаї, що регламентували спосіб життя тощо. 

Як і всяка кухня з багатим історичним минулим, галицька кухня помітно 

вирізняється з поміж інших регіональних кухонь України. Вона складалася 

в часи Австро-Угорщини й остаточно сформувалася у 20-30-х рр. ХХ ст. Ця 

кухня є поєднанням страв і традицій кількох народів і кільканадцяти 

суспільних прошарків, які жили в Галичині.  Вона об’єднала українські, 

австрійські, польські, єврейські, а інколи й середземноморські кулінарні 

https://www.hotelbusiness.com/no-matter-the-generation-its-about-the-experience/
https://www.bloomberg.com/
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традиції.  Вимушене співжиття і подібні базові умови існування, зумовлені 

особливостями Галичини, сприяли інтенсивному обміну продуктами  

і знаннями. Проте кулінарні особливості не були автоматично перейнятими, 

а творчо осмисленими і адаптованими. 

Основою кухні Галичини були крупи та страви з них. Каші варилися 

з додаванням солі – із засмажками чи шкварками, або солодкі – з варенням, медом 

чи молоком. Також вживалося багато молочних продуктів, грибів та риби. 

Особливістю галицької кухні було використання свинячого жиру, до якого вже 

в новітні часи додалися ріпакова та соняшникова олії. Та свинячого м’яса та 

виробів з нього і його субпродуктів. Ще однією особливістю галицької кухні 

є вживання таких не надто поширених овочів та приправ, як боби, пастернак та 

кмин. Їхню популярність видно з старих галицьких переписів – суп з пастернаку чи 

з кмином, різні способи готування бобових є типовими галицькими стравами.  

Трендом для львівських ресторанів сьогодні стала локаворська кухня – 

практика споживання виключно місцевих продуктів. Локаворство, у вузькому 

значенні цього слова, обмежується лише тими продуктами, що були вирощені 

у межах 150-160 км від дому. Сам термін є калькою з англійської «locavore», що 

у свою чергу походить від слів «local» (місцевий) та латинського «vorare» 

(їсти). Варто зазначити, що локаворство орієнтується насамперед на туристів, 

проте може зацікавити і місцевих мешканців, адже ключовою ідеєю  

є насамперед приготування незвичного з цілком буденних інгредієнтів.  

Окремі складові ресторанного господарства м. Львова можуть бути 

самостійними об’єктами туристичних подорожей, зокрема:  

1. Заклади ресторанного господарства, варті окремого відвідування: 

а) мають унікальну концепцію, місце розташування, неповторний колорит: 

«Гасова лямпа», «Мазох», «Криївка», «Найдорожча ресторація Галичини», 

«Дім легенд»; б) пропонують специфічний асортимент страв в оригінальній 

презентації: «Ресторація Бачевських», «Ґвара», «Кентавр»; 

2. Фестивалі вуличної їжі, під час яких презентуються заклади 

ресторанного господарства різного кулінарного спрямування: «Львів на 

тарілці», «На каву до Львова», «Свято пампуха», «Фестиваль крафтового пива», 

«Фестиваль вуличної їжі», «Фестиваль морозива», «Свято сиру і вина», 

«Національне свято шоколаду». 

3. Фестивалі та професійні конкурси серед фахівців ресторанного 

бізнесу, зокрема, кухарів, кондитерів, пекарів, баристів, барменів, фахівців  

з карвінгу: HoReCaSHOW [4]. 

Отже, галицька кухня має потужний потенціал для гастрономічного 

туризму м. Львова, метою якого є ознайомлення з ексклюзивною кухнею, 

концепцією найвідоміших та популярних закладів ресторанного господарства 

та задоволення гастрономічних потреб. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ  

«СФЕРА ГОСТИННОСТІ» 

 

На сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах 

глобалізаційних світових економічних процесів, динамічності, непередбачу 

ваності і трансформаційної мінливості економічного середовища у світі та  

в Україні, сфера гостинності є однією із ключових галузей у невиробничому 

секторі економіки (сфері послуг) провідних країн світу.  

Слід зауважити, що категорію «сфера гостинності» трактують науковці 

різних галузей, що зумовлює різновекторність її розуміння в науковому 

середовищі. Саме тому, виникає необхідність визначення ключових 

особливостей сфери гостинності України та обґрунтування цієї категорії крізь 

призму економічного узагальнення думок вчених у працях різного та широко 

галузевого спрямування.   

Різні вчені трактують категорію «сфера гостинності» в діаметрально 

протилежних ключах. Зокрема, І. Пандяк у статті «Феномен індустрії 

гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура» досліджував 

генезис категорії «гостинність», де зазначив, що це одне з основних понять 

розвитку людського суспільства, закладене в морально-етичних принципах 

будь-якого народу. Автор визначає два підходи до аналізу походження терміну 

«гостинність». Згідно з першим, термін походить від латинського слова 

hospitium у такому значенні: 1) «давня греко-римська морально-правова 

концепція гостинності як дане Богом право гостю і даний Богом обов’язок 

господаря»; 2) «гостьовий будинок, в якому приймали подорожуючих». 

Зокрема, прихильники другого підходу вважають, що термін походить від 

старофранцузького слова «hospice» (хоспіс – будинок для приймання 
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подорожуючих, тобто помешкання, місце, в якому подорожуючі могли 

отримати прихисток та їжу) [6, с. 277-285]. 

Автор визначає термін «індустрія гостинності» – як складну і порівняно 

відокремлену соціально-економічну систему зі створення, просування  

і реалізації послуг з розміщення, харчування, побутового обслуговування, 

дозвілля, розваг та інших послуг, а також реалізації товарів у закладах 

готельного і ресторанного профілю діяльності. Індустрія гостинності має 

тривалий еволюційний розвиток, складну організацію, сумісно з індустрією 

туризму формує єдину систему обслуговування туристів, відіграє вагому роль  

в економіці [6, с. 277-285]. 

Уокер Дж. Р. зазначає, що гостинність – одне з фундаментальних понять 

людської цивілізації – уже давно перетворилося на індустрію, у якій зайнято не 

один мільйон професіоналів. Індустрія гостинності об’єднує туризм, готельний 

і ресторанний бізнес, громадське харчування, відпочинок і розваги, організацію 

конференцій і нарад. Головна відмінність гостинності від інших сфер бізнесу 

полягає в тому, що основна мета гостинності – задоволення запитів гостей  

[12, с. 464; 1, с. 12]  

Ю. Колосовська визначає термін «гостинність» як універсальну категорію 

повсякденно-побутової культури, втіленої у привітності, толерантності  

й турботі про гостя [3, с. 53]. 

В. Русавська визначає термін «гостинність» як «своєрідний ритуал, стійку 

послідовність дій, виконувану за допомогою цілої низки ряду «розпізнавальних 

знаків» [9, с.19]. 

Також, досліджуючи основи гостинності, В. Русавська підсумовує, що 

вона є з’єднувальною ланкою між соціальними процесами і структурами,  

з одного боку, та культурою і духовним життям – з іншого [8]. 

Автор зазначає, що гостинність постає як результат соціокультурних 

процесів впродовж тривалого історичного періоду, відображення національного 

характеру, моральних, естетичних цінностей, способу життя, типу поведінки, та 

сформувалась під впливом природних чинників і соціально-політичних 

факторів, української матеріальної культури, підґрунтям якої була господарська 

діяльність [10, с. 126-132]. 

Термін «індустрія» (з лат. industria – діяльність – «найбільша галузь 

економіки, сукупність споріднених підприємств, що характеризується єдністю 

економічного призначення створюваної продукції, однорідністю споживаної 

сировини, спільністю технологічних процесів і технічної бази, особливою 

професійною структурою працівників та специфічними умовами праці» [11, с. 28]. 

У Законі України «Про туризм» (1995) термін «індустрія гостинності» не 

згадано, наведено лише таке визначення «туристична індустрія – це сукупність 

підприємств з перевезення, тимчасового розміщення, харчування, 

екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого 

обслуговування, організації, які здійснюють туроператорську і турагентську 

діяльність, а також організації з надання послуг екскурсоводів, гідів-

перекладачів, спортивних інструкторів, провідників та ін.» [2, с. 241]. 
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Американські автори Дж. Діттмер і Дж. Гріффін ототожнюють індустрію 

туризму та індустрію гостинності й надають перевагу в назві сфери діяльності, 

пов’язаної з обслуговуванням туристів, індустрії гостинності. Як окрема 

складова економіки, індустрія гостинності складається зі сфери гостинності та 

сфери подорожей і туризму. Гостинність у вузькому розумінні об’єднує 

послуги харчування і розміщення; сферу подорожей і туризму – діяльність 

турагенств і туроператорів, транспорт, розваги і відпочинок [4, с. 11]. 

Натомість В. Мазур стверджує, що індустрія гостинності – це та сфера, 

яка охоплює діяльність людей, у різних галузях: готельний і ресторанний 

бізнес, відпочинок, туризм, розваги, екскурсійна діяльність, проведення різних 

наукових конференцій, організація виставок [5, с. 273-286]. 

Зважаючи на вище зазначене та розглядаючи категорію «сфера 

гостинності» як економічне явище, пропонується розглянути сферу гостинності 

за класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД-2010) (рис. 1) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура сфери гостинності за КВЕД-2010 

Систематизовано авторами на основі [7] 

 

Отже, до сфери гостинності України відносять секцію I (Тимчасове 

розміщування й організація харчування), що включає в себе наступні розділи: 

діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, діяльність 

засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, 
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надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів, 

діяльність інших засобів тимчасового розміщування; та секцію Секція N 

(Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування), що 

включає в себе наступні розділи: діяльність туристичних агентств, діяльність 

туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим 

діяльність. 

Таким чином, на нашу думку, під категорією «сфера гостинності» слід 

розуміти систему галузей національної економіки, що включає діяльність 

готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, діяльність засобів 

розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, надання 

місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів, 

діяльність інших засобів тимчасового розміщування, діяльність туристичних 

агентств і туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та 

пов’язану з цим діяльність, а також функціонує на засадах морально-

естетичних, техніко-економічних та соціально-обґрунтованих принципах 

ведення бізнесу. 
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КОМПЕТЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Ефективне управління неможливе без компетентного підходу до 

вирішення стратегічних та тактичних питань функціонування та розвитку 

підприємства готельного господарства. Проблема компетентної готовності 

підприємства до роботи знаходиться у центрі уваги сучасних наукових 

досліджень і потребує певних теоретико-методологічних міркувань. 

Компетентність – це ступінь кваліфікації працівника, єдність природних 

інтелектуальних даних, теоретичних знань та практичних навичок, які 

дозволяють успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним.  

Компетентне управління, у свою чергу, це процес управління, що 

ґрунтується на професійних знаннях та вміннях керівника ефективно 

використовувати компетентності працівників для виконання поставлених 

завдань [2, 4, 8]. Отже, по суті, це вміння ефективно використовувати такий 

ресурс, як персонал. 

В науковій літературі виділяють наступні види компетентностей: 

функціональна (професійна) компетентність (характеризується професійними 

знаннями та умінням їх реалізовувати); інтелектуальна компетентність 

(виражається у здатності до аналітичного мислення і здійснення комплексного 

підходу до виконання своїх обов’язків); ситуативна компетентність (означає 

уміння діяти відповідно до ситуації); часова компетентність (відображає уміння 

раціонально планувати і використовувати робочий час); соціальна 

компетентність (передбачає наявність комунікаційних і інтеграційних 

здібностей, уміння підтримувати відносини, впливати, домагатися свого, 

правильно сприймати та інтерпретувати чужі думки, висловлювати до них 

відношення, вести бесіди і т. д.) [1-8].  

Проблема компетентного управління полягає у розумінні підприємства 

готельного господарства як складної системи взаємопов’язаних підрозділів та 

служб, що спрямовують свої зусилля на досягнення єдиної мети – задоволення 

потреб споживачів готельних послуг підтверджує необхідність компетентного 

управління сервісними, господарськими та стратегічними процесами, та 

функціонуванням фінансово-економічних, технологічних, організаційних, 

кадрових і інших підсистем.  

Тому необхідно розглянути комплексне бачення всіх аспектів діяльності 

підприємства, щоб забезпечити сприятливі внутрішні умови для здійснення 

перетворень. Найактуальнішою проблемою для всіх підприємств є формування 

та вдосконалення компетенцій, щоб вчасно реагувати на ринкові виклики 

і випереджувати конкурентів. 

Коли обговорюються питання управління підприємством, найчастіше 

згадуються чотири основні напрями: планування, організація, виробництво, 
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контроль. Кожен з них забезпечується комплексом компетенцій і динамічними 

здібностями керівників та виконавців. Компетентне управління в підприємстві 

готельного господарства можна розглядати як багаторівневий комплекс 

реалізації вище згаданих напрямів. 

У рамках компетентного управління підприємством готельного 

господарства необхідно враховувати ту особливість, що ряд служб і підрозділів 

працюють у контакті з гостями готелю і наступним важливим аспектом 

є управління індивідуальними компетентностями працівника, які повністю або 

частково не відносяться до професійних, але завдяки відточуванню, наприклад, 

правильної ходи, усмішки, інтонації голосу, можуть стати професійними.  

Відповідна мотивація та конструктивна критика дозволять працівникам 

стимулювати таку діяльність, яка принесе користь як собі, так і всьому 

підприємству. Також, важливо правильно визначити ієрархію в колективі та 

всій компанії. Чіткість обов’язків та процесу прийняття рішень значно спрощує 

та впорядковує роботу. 

Знаючи особливості функціонування підприємства готельного 

господарства, можна сказати, що ефективне управління – складний процес. 

Особа, відповідальна за виконання цього завдання, повинна володіти широкими 

галузевими знаннями (стосовно сегмента, в якому працює дана компанія) та 

відповідними міжособистісними навичками (комунікативні навички, 

напористість, високе почуття відповідальності). 

За аналізом праць науковців можна визначити такі ключові компоненти 

компетентного управління: 

1. Компетентне управління сервісною системою – формування та 

розвиток сервісної системи готелю ґрунтуючись на компетентній оцінці 

ринкових потреб та запитів.   

2. Компетентне інформаційне управління – передбачає компетентне 

володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види 

інформації.  

3. Компетентне комунікативне управління – це вміння вступати  

в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, та завдяки комунікуванню 

направляти діяльність персоналу за визначеним вектором.  

4. Компетентне управління результатами – це вміння працювати, 

отримувати результат та використовувати його для подальшого розвитку 

підприємства.  

5. Автономізація на компетентність – це здатність до саморозвитку, 

творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність.  

6. Компетентне морально-психологічне управління – знання морально-

психологічних норма та правил суспільства та управління не порушуючи їх. 

7. Компетентне соціальне управління – це вміння управляти ґрунтуючись 

на принципах соціальної відповідальності. 

8. Компетентне фінансово-економічне управління – грамотне управління 

фінансовими потоками, вміння грамотно оцінювати та прогнозувати фінансово-

економічну діяльність підприємства. 
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З огляду на зазначене можна стверджувати, що компетентне управління 
підприємством готельного господарства, це комплексне поняття що має 
класичні та специфічні компетентності і направлене на пошукову діяльність 
ефективного функціонування, що ґрунтується знаннях, уміннях, навичках та 
усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного 
самовдосконалення й саморозвитку особистості керівника та підлеглих 
працівників. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 
У ресторанному бізнесі при моделюванні і оптимізації  технологічних 

процесів виникає необхідність в їх математичному описі. 

При впровадженні інноваційних ресторанних технологій, пов’язаних 

з харчовими продуктами, для встановлення оптимальних внутрішніх зав’язків між 

http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html
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вхідними і вихідними параметрами технологічного процесу для його оптимізації, 

використовують кінетичні і балансові (матеріальні) закономірності, які 

відображають зміни стану сировини, напівфабрикатів, готових виробів. При цьому 

інноваційну технологію представляють, як сукупність біохімічних перетворень 

компонентів сировини і масообмінних процесів, які забезпечують перенесення 

речовини і енергії, тобто таких, що забезпечують швидкість зміни якості продукту. 

Харчова сировина є складною гетерогенною біологічною системою. Для 

математичного опису змін, які відбуваються в таких системах, необхідно знати 

закономірності не тільки характеру і кінетики біохімічних перетворень на 

молекулярному рівні, але й враховувати вплив макрокінетики, коли більш 

значущим є вплив гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів. 

Найбільш дослідженими є технологічні процеси, у яких зміни стану 

продукту в часі відбуваються згідно із закономірностями, в основу яких 

покладено, як правило, монотонно зростаючі або спадаючі функції впливу. 

У більшості вони визначають рушійну силу процесу і параметр оптимізації, що 

асимптотично наближається до крайових значень наближених до оптимальних.  

Мало дослідженим є процеси з  короткочасно діючими  рушійними 

силами імпульсного характеру, такими, наприклад, як механічний та 

гідравлічний удар, швидкий тепловий впливи. Поширеним припущенням про 

якісні зміни, які мають місце в гетерогенних біологічних системах, є уявлення 

про те, що інтенсивність зміни стану матеріальної системи завжди є функцією 

швидкості двох явищ: проникнення реагуючих речовин в зону контакту  

і хімічних реакції між складовими системи.  

Вид і швидкість хімічних реакцій прямо залежить від кількості і якості 

(концентрації і складу) речовин, які потрапляють в зону контакту між 

дисперсною фазою і дисперсійним середовищем різними способами.  

Є технологічні процеси, швидкість яких лімітується швидкістю хімічних 

реакцій з одного боку, і швидкістю фільтраційно-дифузійного насичення зони 

контакту реагентами різної природи і безпосередньо приймаючими участь 

в хімічній реакції або такими, які слугують каталізаторами – з іншого. 

Математичні моделі виробничих і технологічних процесів у вигляді 

алгебраїчних і диференціальних рівнянь, рівнянь регресії, систем рівнянь 

у частинних похідних, при достатньому обсязі апріорних даних доцільно 

одержувати аналітичними методами з використанням основних фізичних законів 

і класичних принципів аналізу матеріальних систем. Якість математичних моделей 

необхідно підтверджувати експериментальними методами, що визначають 

достовірність параметра оптимізації – основної характеристики реальних процесів.  

Складність одержання адекватних математичних моделей технологічних 

процесів ресторанного бізнесу зумовлена їхньою досить великою початковою 

невизначеністю, яка характеризується розбіжністю показників і характеристик 

зав’язків між фізико-хімічними параметрами рослинної сировини і продуктами 

тваринного походження. При цьому зовнішні впливи і фактори, що визначають 

властивості сировини і продукту на різних технологічних етапах, 

є випадковими величинами і заздалегідь не можуть бути обчислені однозначно. 
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Аналітичні дослідження теорії оптимізації технологічних процесів 

свідчить, що оптимальними математичними моделями слід вважати такі 

в основу побудови яких покладено диференціальні рівняння. Вони повинні 

описувати стан матеріальної системи, біохімічні, структурні зміни та інші 

різноманітні за своєю природою перетворення. Слід враховувати, що зміна 

якості продукту відбуваються при зміні технологічних режимів виробництва, 

рецептури виробів, тривалості зберіганні готової продукції. 

Для моделювання технологічних процесів, що мають місце в ресторанному 

бізнес при виробництві харчових продуктів, авторами запропоновано 

користуватись математичною моделлю у вигляді диференціального рівняння: 
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Коефіцієнти у рівнянні характеризують конкретні умови технологічних 

процесів. Розв’язок рівняння (1) у загальному виді буде: 
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Постійну інтегрування С1 знайдемо, прийнявши початкову умову, яка 

відповідає початковому максимальному  бальному значенню у1 загального 

показника якості матеріальної системи.  

Рівняння (1) є універсальним для будь-якої прийнятої бальної 

органолептичної оцінки якості харчових продуктів. У більшості випадків 

приймають наступну бальну градацію 5;9;15;30. 

Врахувавши початкові умови, отримаємо  остаточний  розв’язок рівняння (2): 

  

( )y t
1

( )   k t k t n e
( )n ( )ln y1

y1 k k n











1

n 1

                ( 3) 

Коефіцієнти рівняння (3) можна знайти, використавши результати 

експериментальних  та аналітичних досліджень.  

Отже, розроблена теорія кінетичного моделювання технологічних 

процесів, що мають місце в ресторанному бізнес при виробництві харчових 

продуктів, на базі диференціальних рівнянь другого порядку відкриває значно 

більші, у порівнянні з існуючими сенсорними методами, можливості для 

розробки стандартів оцінки якості харчових продуктів. Представлена 

математична модель знайде застосування при прогнозуванні технологічних 

процесів в ресторанному бізнесі 
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МОНОКОНЦЕПТУАЛЬНІ РЕСТОРАНИ  

ЯК ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТРЕНД В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Професіоналом можна стати лише в тому випадку, якщо обрати для себе 

певну вузьку спеціалізацію. Не є виключенням і ресторанний бізнес. Дуже 

складно забезпечити, наприклад, наявність необхідних свіжих продуктів, 

правильну технологію приготування та високу якість страв, якщо меню 

ресторану  нараховує 50 або навіть 100 страв. Тож поступово заклади 

ресторанного господарства почали скорочувати кількість страв в меню та 

виникла концепція «ресторану однієї страви», «моно ресторану» або 

«монопродуктового ресторану».  

Монопродуктовий ресторан – це цікавий та популярний формат закладів 

ресторанного господарства, суть якого полягає в спеціалізації закладу на 

приготуванні лише однієї страви, одного виду страв або ж страв з одним 

головним інгредієнтом [1].  

Ресторани, де відвідувачам пропонують лише одну страву, але відмінної якості – 

це тренд з глибоким історичним корінням. В Японії, наприклад, вже століттями 

працюють заклади, в яких готують лише суші, темпуру або ж тільки пельмені.  

Качку по-пекінськи найкраще готують у Китаї в ресторані «Quanjude». Заклад 

відкрився в 1866 році і спеціалізується лише на приготуванні качки. Заклад ресторанного 

господарства має 600 посадкових місць і за зміну приймає близько 2000 гостей [2]. 

У м. Ханой ще з 1871 року користується  популярністю ресторан «Cha Ca 

La Vong», де технологія приготування риби не змінюється протягом століть: 

сома смажать в шафрановій олії з імбирем та пряними травами. Подають 

в сковороді. До страви можна обрати гарнір – рис або локшину. Біля входу 

в заклад завжди можна побачити довгі черги з туристів і місцевих жителів [3]. 

Один з найвідоміших моноресторанів «L’Entrecote» відкрився в 1959 р. 

в Парижі. Гості закладу можуть замовити лише одну страву – антрекот різного 

ступеню просмажування з фірмовим соусом. Поступово ресторан став 

мережевим і відкрив свої заклади і в інших французьких містах [1].  

Найпопулярніша торгова точка з вуличною їжею в Сінгапурі «Hong Kong 

Soya Sauce Chicken Rice & Noodle» навіть отримала зірку Мішлена. Після 

отримання нагороди кількість відвідувачів, бажаючих скуштувати єдину 

позицію в меню – знамениту локшину та курку, значно зросла, що підтверджує 

ґрунтовність та популярність монопродуктового формату. 

Моноконцептуальний ресторан – це специфічний різновид закладів 

ресторанного господарства, складніший в організації, ніж звичайні ресторани. 

Не всі ресторатори готові до  ризиків, пов’язаних з відкриттям моно ресторанів, 
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бо кількість гостей, бажаючих відвідати заклад заради однієї страви може бути 

недостатньою аби зробити ресторан прибутковим. Однак, при правильній 

організації роботи закладу такого формату легше контролювати свіжість та 

якість харчових продуктів, скорочується площа складських приміщень, 

виробничий персонал проходить навчання з технології приготування 

визначеної кількості страв, що дає змогу стабільно виготовляти високоякісну 

продукцію та мінімізувати кількість харчових відходів.   

Так, в своєму «Монопродуктовому маніфесті» відомий ресторатор 

Михайло Зельман, ставить перед моно ресторанами такі цілі [4, с. 62]: 

1) запропонувати гостю кращу страву; 

2) запропонувати відвідувачу новий алгоритм: гість обирає заклад  

в якому найкраще готують певну страву, а не навпаки – спочатку обирає 

ресторан, а потім страву з меню; 

3) зробити ресторан прибутковим та популярним за рахунок 

приготування високоякісних страв; 

4) конкурувати як з мультипродуктовими ресторанами, так і з моно-

продуктовими та сприяти розвитку даного формату. 

І хоч моноконцептуальні ресторани є досить специфічними, Михайло 

Зельман визначає кілька переваг таких закладів [4, с. 62]: 

– моноресторан концентрується на приготуванні та подачі лише однієї страви; 

– якість технології приготування цієї страви є максимально можливою; 

– процес технології приготування та подачі страви є досконалим; 

– атмосфера закладу сприяє  отриманню максимального задоволення від 

споживання страв; 

– фінансова модель є гранично стійкою: зменшується споживання 

електроенергії, знижуються витрати на оплату праці персоналу, а розподіл 

обов’язків дозволяє підвищити продуктивність праці. 

В Україні успішно працює вже кілька десятків моноконцептуальних 

ресторанів. Наприклад, «Rooster Grill Restaurant» – один з перших 

монопродуктових ресторанів в країні спеціалізується на приготуванні популярних 

в усьому світі страв з курчат. У точці стрітфуду «Caliber 10» готують картоплю 

фрі та пропонують різноманітні соуси до неї. В «Ramen-do» можна замовити лише 

японський тонкоцу-рамен в одній з його варіацій: зі свининою, яйцем, шпинатом 

і на трьох видах бульйону. Заклад «Hum:Hum» називають «першою українською 

хумусією», де пропонують хумус у всіх можливих варіантах приготування 

і подачі: в ролах, з овочевими закусками, на тості, з гарбузом, каррі і квасолею. 

В «Bánh Mì vs Marketing» подають лише в’єтнамські сендвічі бань мі, а в «Bistro 

Bistro» – лише кілька видів традиційних американських хот-догів [5]. Мережа 

рибних ресторанів «Черноморка» відкрила «Селёдочную» і «Анчоусную» – кафе, 

меню яких ґрунтується на стравах з певного виду риби. В меню «Селёдочной» 

понад 30 видів різносолів голландського оселедцю, матіасу, дунайки, івасів, 

хамси, макрелі, ставриди, сардини, тунцю. Пропонується слабосолена риба в чилі-

маринаді, з розмарином і часником, або ж з лаймом і м’ятою та багато інших страв 

основним компонентом яких є риба. В «Анчоусной» смажать рибу трьома 

способами: в борошні, в пивному клярі і на грилі з часниковим соусом. Також 
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в меню представлено кілька салатів, крем-суп з анчоусами, борщ з анчоусами, уха 

зі ставридою і бургери [6, с. 30–32]. «Call me Cacao!» позиціонує себе як перша та 

єдина в Україні какаоварня. В Києві працює вже 2 заклади мережі, де пропонують 

класичне какао та авторські різновиди цього напою. А мережа закладів «П’яна 

вишня», де пропонують лише порції різного об’єму вишневої настоянки вже 

нараховує 20 закладів в різних містах України, а також в Польщі та Молдові. 

Отже, аналітики ресторанного бізнесу, власники мереж закладів 

ресторанного господарства та шеф-кухарі впевнені, що моноконцептуальний 

формат закладів  буде активно розвиватися і надалі. Однак є одна важлива умова – 

висока якість пропонованих страв. Коли у гостей немає варіантів, що замовити, 

один вибір їм все одно доведеться зробити: обрати кращий серед моно ресторанів. 
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СКАНДИНАВСКИЙ АКЦЕНТ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ 

 

Зовсім недавно ресторація України ковтнула моду на нову нордичну кухню 

і Київ не залишився без уваги. Почали з’являтися нові підприємства з абсолютно 

новою концепцією гастро-задоволенням на столичних ресторанних теренах.  

У столиці все частіше почали з’являтися підприємства з датською 

і норвезькою кухнею. 

Скандинавська кухня загальне найменування для страв країн, які розташовані 

на півночі Європи. Рецептури наводять що національна кухня скандинавів частіше 

за все використовують величезну кількість популярних рибних страв та страв 

https://tomato.ua/blog/monorestaurant/%20?fbclid=IwAR2lbJOwQRkxRagiIRGD6uLYSamrsrFQvwM8_bYD1t7XF46wxucF-xUSHM
https://tomato.ua/blog/monorestaurant/%20?fbclid=IwAR2lbJOwQRkxRagiIRGD6uLYSamrsrFQvwM8_bYD1t7XF46wxucF-xUSHM
https://jisty.com.ua/vishukana-odnomanitnist-8-restoraniv-svitu-de-gotuyut-%20odnustravu
https://www.jowi.club/blog/menshe-da-luchshe-13-restoranov-odnobluda?fbclid=IwAR1UOkKc6tdxSUVY3pdeN_kFW9Kg58eU1atJzsFvYUC0xSPguRouXsuob4E
https://cf.ua/news/news-cf/sovsem-odin-7-kievskih-zavedenij-monoformata
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з морепродуктів: краби, креветки, восьминоги, кальмари, рапани, лобстери, 

маринована і солена риба, рулетики з угрів, різноманітна курятина, страви 

з молочних продуктів , в основному сири твердих сортів та сир кисломолочний. 
Датська кухня це національна кухня північної європейської держави 

Об’єднане Королівство Данія. Як і більшість скандинавських країн, Данія володіє 
своєрідною кухнею, досить простою, основаною на дарах моря та продуктами 
сільського господарства. Висока калорійність більшості сільських страв пояснюється 
в першу чергу суворим  місцевим кліматом. М’ясо і риба різноманітних сортів, але 
завжди відмінної якості основи тутешньої кулінарії. Традиційними гарячими 
м’ясними стравами є смажене порося, шніцелі, маринована в ананасному соку 
курятина, відбійна яловича лопатка, смажена печінка, свинячі реберця в пиві, 
копчений бекон, в’ялена ягнятина. Крім того, популярні в країні всілякі кульки 
м’ясні та м’ясні паштети. Країни Півночі, а саме Скандинавські мають вихід до 
Балтійського моря, тому й кухня відрізняється від європейської [1]. 

Як основний гарнір звичайно використовуються всілякі овочі, 
найчастіше: обсмажена або запечена картопля, гаряча капуста, смажена 
і маринована цибуля. В новому вигляді на столі часто присутні томати, біла 
редька, огірки та зелень. У відвареному виглядів салатах споживають бобові, 
моркву, сирець, буряк, кольорову капусту, перець, гриби. Дуже полюбляють 
в Данії різні види хліба, особливо хліб домашньої випічки з різними добавками. 
Великою популярністю користуються різними продуктами, які є, похідними від 
коров’ячого та овечого молока: сирами, молочними супами, кефіром, домашнім 
майонезом, сиром. Особливо популярна пшенична каша на сироватці. 

Багатошарові бутерброди з різноманітними комбінованими начинками 
гордість країн Півночі і вишуканість місцевих кухонь. Таких бутербродів 
існують сотні різновидів, у кожному кафе або будинку готують їх по-своєму, 
іноді зливаючись, здавалося б, з усіма не поєднувальними продуктами: 
огірками, сиром, яйцями, цибулею, маслом, беконом, томатами, паштетами, 
соусами. У висоту такий бутерброд може мати кілька десятків сантиметрів, 
їдять його пошарово, знімаючи шар за шаром. 

Страви датської кухні досить прості в природі, разом з тим, досить ситні, 
а іноді й важкі. Калорійність їжі обумовлена суровим місцевим кліматом, 
а основними інгредієнтами виступають морські продукти. Smorrebrod 
(сморреброд, смерреброль) – Король датської кухні. Довгий час сморреброд 
вважався швидким перекусом для простих людей, однак, до кінця 19-го 
століття його рецептура стала ускладнюватися і цей незвичайний бутерброд 
почав з’являтися на столах представників знатної елітити в ресторанах. На 
даний час існує понад 200 варіантів цієї страви, а спеціальні кулінарні школи 
протягом трьох років навчають мистецтву приготування сморребродів [2]. 

Існує близько 700 видів сморребродів та не дивлячись на величезну 
різноманітність начинок, основа завжди одна цільнозерновий хліб з великою 
кількістю злаків. Хліб для Smorrebrod випікають по традиційному рецепту, 
використовуючи дріжджі, закваски, житнє борошно, пшеницю, насіння, гречку. 

Сморреброди бувають овочеві, м’ясні та рибні. Список інгредієнтів 
прагне до нескінченності. Найпоширеніші інгредієнти які використовуються : 
креветки, слабо копчена салака, шинка, печериці, маринована селера, ліверний 
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паштет, холодний ростбіф, свіжі томати, редис, солодкий перець, свіжі або 
мариновані огірки, сири різноманітних сортів. Сморреброд з овочами або 
рибою може стати корисним перекусом або, залежно від кількості інгредієнтів, 
повноцінною стравою. Поєднання житнього хліба зі свіжими та насиченими 
необхідними мікроелементами інгредіетів, які використовуються для 
приготування, стане відмінним варіантом для ланчів.  

Поласувати легендою датської кухні можна не тільки в кафе, але і в Мішле-

новському ресторані Smоrrebrоd. Існує навіть кілька відомих ресторанів, що 

спеціалізуються саме на Smоrrebrоd в Україні. Сморреброди можна спробувати 

в закладах: Smоrebrоd.Kiev, Sam’s Steak House, GRUN, Амстер Дамстер, Корица 

де представлені найрізноманітніші варіанти страв, серед яких сморреброди 

з креветками та лососем, із гуакамоле, з кров’янкою та навіть, з салом [3]. 

Отже, особливість сморреброда в тому, що це відкритий бутерброд  

з різноманітними начинками на хлібі зі спеціальної закваски, борошна і достатку 

злаків та насіння. Є як позиції з рибою і морепродуктами, так і дійсного всі 

смакові поєднання, незвичні для українського гастро-гедоніста. Крім 

сморребродів, в меню також присутні гарячі та холодні закуски, супи, десерти та 

сніданки. Останні подають протягом усього дня. Саме меню постійно 

оновлюється та поповнюється новими скандинавськими смаковими поєднаннями. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФУД-СЕРВІСУ 

 

Український ресторанний ринок у своєму розвитку орієнтуєтеся на 

провідні світові тренді, адаптуючи їх під попит споживача. У минулому році 

в ресторанну індустрію щільно увійшли загальносвітові тренди щодо 

ферментованих продуктів, інстаграмних страв, розвитку еко-ресторанів, фаст-

https://posteat.ua/zavedeniya/restoran-grun-grun/
https://posteat.ua/zavedeniya/restoran-bar-amster-damster-amster-damster/
https://posteat.ua/zavedeniya/kofeynya-korica-na-bolshoy-vasilkovskoy/
https://www.foodandsuccess.com/ru/tag/trends
https://cf.ua/
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фудів (Street food), фуд-маркетів, фуд-холів, фуд-кортів, фуд-молів, casual 

форматів, доставки та продажу готової їжі, подачі боулів та інше. Сьогодні 

споживач готовий до креативних гастрономічних відкриттів, які створюють 

нові горизонти для смакових експериментів у ресторанної сфері. 

Одним з основних трендів поточного року є створення емоційного зв’язку 

між споживачем і закладом ресторанного господарства. На фоні зростаючої 

хвилі діджиталізації сучасним споживачам не вистачає живого спілкування, 

невимушеної дружньої комунікації, яку може забезпечити ресторанна 

індустрія, оскільки ресторан сьогодні це не просто місце харчування, а й ще 

відпочинку, спілкування, отримання нових вражень, поглядів і смаків. 

Споживачі все більше цікавляться інгредієнтами, складом та технологією 

приготування страв, якістю та корисністю їжі, спостерігати за процесами на 

open kitchen, фуд-шоу, користуватися форматом friendly – service.  

Для задоволення потреб споживачів у харчуванні та послугах на 

ресторанному ринку існує неймовірна кількість закладів ресторанного 

господарства різних форматів і концепцій, які пропонують їжу для роздумів 

і задоволення, з фуд-шоу програмами та дегустаційними сетами. Технологічний 

процес безпосередньо в залі ресторану стає більш відкритим для споживачів 

і дає можливість спостерігати за приготуванням і шоу подачами страв 

національних кухонь (італьської, японської, німецької української, грузинської 

та інше) за допомогою  тепанів, тандирів, печей тоне, відкритих мангалів 

shvenker, тощо. Community table, shef table - всі ці напрямки, які і далі будуть 

активно розвиватися. 

Ще один глобальний тренд ресторанной індустрії, якій трансформує 

український ринок є доставка іжї в офіси, для домашнього харчування, вечірок. 

Згідно останніх досліджень Research And Markets обсяг світового ринку 

доставки онлайн ресторанної продукції у 2018 році склав $ 84,6 млрд. За 

прогнозами аналітиків, активне зростання продовжиться і в майбутньому – 

в середньому на 9,8% – до 2026 року. В Україні сегмент доставки також показує 

активне зростання, за останні 5 років цей ринок виріс більш ніж на 30 відсотків.  

Для задоволення запитів споживачів, сервіси доставки впроваджують 

нові технології і максимально спрощують механізм замовлення безпосередньо 

в соціальних мережах, а також за допомогою віртуальних помічників.  

Культура доставки їжі і онлайн-замовлення розвивається швидкими 

темпами. Додатки Glovo, Uber Eats, Raketa - одні з найпопулярніших в сфері їжі 

в України. Одночасно, зростає число замовлень з «Dark kitchens», вони 

«фантомні», це новітній тренд в сегменті онлайн-ресторанів і доставки, 

функціональна модель, яка дозволяє ресторанам максимізувати існуючі витрати 

на приміщення та працівників. 

Dark kitchens це прерогатива великих компаній ресторанного бізнесу, 

а невеликі заклади ресторанного господарства - працюють разом з іншими на 

великих загальних кухнях, які ресторатори запускають як стартапи. Це два 

бізнесу всередині одного.  

На сьогоднішній день у ресторанному бізнесі однією із основних проблем 

є пошук і утримання персоналу, якого у сфері HoReCa стає все менше і менше. 

https://raketaapp.com/
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У зв’язку з чим в індустрії управління ресторанним бізнесом у світі почав 

активно розвиватися тренд автоматизації, тобто все більше рестораторів 

замислюються про інтеграцію технологій щодо оптимізації швидкості 

обслуговування споживачів та економії на оплаті праці. 

За даними Національної ресторанної асоціації США біля 41% закладів 

фасфудів планують в 2020 році використовувати планшети, десктопні системи 

замовлень або кіоски самообслуговування. Діджіталізація сьогодні не просто 

новомодний тренд – це новий підхід до ведення ресторанного бізнесу, це не 

роботи-офіціанти, а нові можливості для рестораторів, які переходять у формат 

роботи онлайн. Діджитал трансформація є найбільш істотним трендом в сфері 

управління ресторанним бізнесом, оскільки перетворює уявні рішення в реальні 

потреби споживачів, створюючи багатий досвід і повністю змінюючи 

ресторанний бізнес. 

У сучасному світі ресторан починається з функціонального сайту, якій 

більшість споживачів відвідують з віртуального світу і де за допомогою 

можливостей сучасних платформ пропонується безліч пропозицій для різних 

форматів сфери HoReCa, які можна адаптувати під свій заклад, тобто 

інтегрувати сервіс для онлайн-бронювання столиків, формувати бази для 

створення програми лояльності, онлайн-розрахунків, диджиталізації чайових, 

отримання відгуків від відвідувачів при мінімальних фінансових витратах. 

Головний аргумент діджіталізаціі оплати послуг в ресторанному бізнесі – це 

задоволеність відвідувачів. Чим менше часу споживачі витрачають на фінансові 

операції, тим більше можливостей для спілкування і приємного відпочинку. 

Сьогодні, також за допомогою digital-маркетингу, стало можливим 

зробити будь-які дослідження в ресторанному бізнесі: аналіз споживачів, які 

ходять в ресторан, їх вікову групу, пристрасті, смаки, проаналізувати цінову 

політику закладу в порівнянні з прямими конкурентами. Стало можливим, ще 

на стадії прийняття рішення про відкриття ресторану, замовити дослідження 

і зрозуміти в якій частині країни і якому місті і на якій вулиці, потрібно 

відкрити ресторан, і яка кухня в ньому буде краще. Всі технології, що 

забезпечують цю можливість, покликані в першу чергу поліпшити якість 

обслуговування споживачів. 

Одним із найефективніших засобів вирішення проблеми персоналу 

у майбутньому у сфері HoReCa також є роботизація, яка передбачає не заміну 

персоналу, а оптимізацію найзрозуміліших ділянок роботи співробітників які 

безпосередньо працюють в залі з гостями - front of the house, та на кухні – back 

of the house. 

За словами відомого київського ресторатора Дмитра Борисова, робошефи 

вже існують серед найбільш відомих компаній Moley, Cooki та Chef Cui, які вже 

володіють навичками професійних кухарів та можуть якісно готувати страви, 

прибирати виробництво після закінчення технологічного процесу.  

На сьогодні заклади використовують роботизовані пристрої, які 

сконцентровані під приготування монопродукту. Наприклад, в США декілька 

компаній використовують роботів, які готують тільки бургери, і як результат – 
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це приготування 4000 бургерів за годину, що неспроможно для ручної праці. 

Такі технології дозволяють використовувати даний формат в мережевих 

закладах ресторанної індустрії, особливо для роботи у сфері HoReCa 

Найближчим часом Ono Food Company планує запустити в Лос-Анджелесі 

перший в світі повністю автоматизований ресторан на колесах з роботами 

і технологіями для приготування їжі і прийому замовлень. В Україні сучасні 

технології в ресторанної індустрії розвиваються не так швидко, але вже 

працюють декілька кіосків самообслуговування і суші-робот. 

Таким чином, впровадження на ресторанному ринку інноваційних 

методів обслуговування дозволяє споживачам задовольнити бажання  

в сервісних послугах, відповідати їх очікуванням і змушує рестораторів на 

створення ексклюзивного власного формату, щоб залучити цільову аудиторію 

відвідувачів неординарністю, що буде сприяти їх конкурентоспроможності.  

Український ресторанний бізнес однозначно має великий потенціал для 

істотного приросту, але тільки за умови зростання платоспроможності 

населення. Стриманість ринку від зростання в грошовому вираженні свідчіть, 

що боротьба за споживача буде продовжуватися и буде витрачатися більше 

ресурсів. Однак, якщо розглядати ринок за критеріями кулінарної  

і концептуальної насиченості, то, безумовно, його чекає бурхливе  

і непередбачуване зростання. 
 

 

 

Манов М. А., кандидат економічних наук, 

кафедра готельно-ресторанного бізнесу, 

Київський університет культури, 

Київ, Україна 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В 

КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Економісти традиційно виділяють три сектори економіки: 

– первинний, до якого належать сільське і лісове господарство, 

рибальство, видобуток природних копалин; 

– вторинний, який включає галузі промисловості та будівництво; 

– третинний, який об’єднує низку галузей сфери послуг, у тому числі 

сферу гостинності. 

За питомою вагою зайнятих і часткою у створенні національного 

продукту галузі первинного сектору домінували у доіндустріальну епоху, галузі 

вторинного сектору посіли провідне місце в індустріальну еру, а починаючи 

з 1950-60-х років на перші ролі вийшли галузі третинного сектору. 

Потрібно зазначити, що в країнах з ринковою економікою трансформації 

в галузевій структурі господарства відбуваються природним шляхом  

в результаті перетоку капіталу в найбільш привабливі в даний період сфери. На 

відміну від них у Радянському Союзі пріоритетним був розвиток добувної 
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промисловості, металургії, машинобудування, тоді як виробництву продукції 

для споживчого ринку приділялося менше уваги. 

Після 1992 року економіка України поступово реформується на ринкових 

засадах що обумовлює структурні зміни на користь третинного сектору. Так, 

якщо за часів СРСР в галузях сфери послуг працювали приблизно третина 

зайнятого населення, то у 2018 році ця частка перевищувала 60%, питома вага 

у ВВП становила 66,6% [1]. Серед галузей сфери послуг найбільш динамічно 

розвиваються ІТ-технології, галузі гостинності, фінансові послуги тощо. 

Динамічний розвиток сфери гостинності в світі і Україні ґрунтується на 

низці фундаментальних чинників, таких як зростання добробуту і вільного часу 

населення, підвищення рівня освіти, розвиток транспорту, передусім 

авіаційного, відкриття кордонів для туристичного обміну. Важливим чинником 

прискореного розвитку галузі гостинності є поглиблення процесів урбанізації. 

В дослідженнях вчених-економістів, зокрема А. О’Саллівана [2], С. Сассена [3], 

З. Сіройча [4] доведена необхідність розвиненої сфери гостинності для 

повноцінного функціонування сучасного мегаполісу. 

За даними Державної служби статистики [1] в Україні динамічно зростає 

попит на послуги гостинності. Так, у 2018 р. кількість туристів, обслугованих 

туроператорами й турагентами становила 4,57 млн. осіб, у тому числі виїзних 

туристів – 4,02 млн. осіб. Навіть без врахування тимчасово непідконтрольних 

територій Криму та Донбасу туристичні потоки 2018 року перевищують 

показники 2013 р. відповідно у 1,3 та 1,6 рази. Також динамічно зростає ринок 

готельних послуг. Так, у 2018 р. засобами колективного розміщення усіх форм 

власності було обслуговано понад 7 млн. осіб, у тому числі 918 тис. іноземців, 

що перевищує показники попереднього року відповідно на 5,2 та 11,3 %.  

 За результатами досліджень можна виділити наступні основні чинники, 

що сприяють розвитку сфери гостинності: поглиблення інтеграції з країнами 

ЄС, у зв’язку із реалізацією Угоди про асоціацію, отримання безвізового 

режиму, стабілізація і подальше покращення макроекономічного стану, 

спрощення ведення бізнесу, зростання доходів населення [5].  

У 2019 році відбулося суттєве покращення макроекономічного і макро-

фінансового стану держави – підвищилися темпи росту ВВП, значно 

уповільнилася інфляція, зміцнилася іноземна валюта. Це призвело до зростання 

доходів населення і відповідно попиту на туристичні, готельні і ресторанні 

послуги. Подальше зростання економіки буде сприяти прискореному розвитку 

сфери гостинності. Водночас при прогнозуванні необхідно враховувати 

потенційні загрози динамічному розвитку галузі. 

Сьогодні світу загрожує пандемія короновірусу і це негативно впливає на 

туристичні потоки, попит на послуги готелів і ресторанів. На жаль, галузь 

гостинності лишається вразливою від впливу природних катаклізмів, 

військових дій, різної природи конфліктів.  

Заклади гостинності змушені враховувати постійно зростаючий тиск 

з боку підприємств, що пропонують послуги-замінники. Так, заклади вуличної 

їжі, fast food створюють відчутну конкуренцію традиційним закладам 
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ресторанного бізнесу в недорогому сегменті ринку. Готелі змушені рахуватися 

з конкуренцією з боку хостелів, власників квартир і житлових будинків, які 

пропонують житло для розміщення. Внаслідок розповсюдження Інтернету, 

набули популярності електронні сервіси з бронювання готелів, замовлення 

авіаційних, залізничних, автобусних квитків, екскурсій тощо. Це загрожує 

туристичним підприємствам відчутним зменшенням клієнтської бази.     

Згідно з нашими дослідженнями на розвиток сфери гостинності 

негативно впливає непрозорість ведення бізнесу багатьма підприємцями, які 

вдаються до мінімізації податків через штучну реєстрацію ФОПів, виплату 

заробітної плати найманим працівникам у «конверті» тощо [6]. Такі дії надають 

несумлінним підприємцям тимчасові конкурентні переваги, але призводять до 

зменшення бюджетних надходжень, порушують права найманих працівників. 

На нашу думку, в даний час наявні об’єктивні передумови для 

динамічного розвитку сфери послуг, у тому числі галузі гостинності.  
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РОБОТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Останнім часом роботи все частіше фігурують в новинах про розвиток 

закладів ресторанного господарства, вони зараз є невід’ємною частиною 

бізнесу для пришвидшення роботи та зменшення собівартості на виготовлення 

http://www.ukrstat.gov.ua/


ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

40 

продукції. Метою долідження є – дослідити стан роботизації виробництва 

у ресторанному бізнесі. 

У червні минулого року був створений «Креатор» – ресторан Робот 

Бургер з девізом «перший роботизований гамбургер у світі». Проект, що раніше 

називався «Momentum Machines» заробив $ 18 млн. І привернув інвестиції від 

основних венчурних компаній Google Ventures і Khosla Ventures. 

Вони прибрали холодну зовнішність робота, щоб надати йому 

мінімалістський образ. Креатор, являє собою робота довжиною близько 4 метрів, 

з 350 датчиками і 20 комп’ютерами, здатними виробляти 130 гамбургерів 

в годину (в його початковій версії передбачалося, що буде 400 гамбургерів). 

Потрібно менше 5 хвилин, на приготування гамбургера по ціні 6 $. Зважаючи 

неймовірно просунутим досягненням інженерної думки, не позбавленим 

людського управління, вони виконують роль «помічників роботів». Креатор 

приєднується до довгого списку технологічних ресторанів, які вторгаються 

і створюють «роботолюцію» у всій сфері, а не тільки з одного боку. 

У 2013 році в Мілані італійський архітектор Карло Ратті, і його команда 

з Senseable City Lab з MIT встановили трьох роботів-офіціантів. Ратті 

співпрацював з The Coca-Cola Company і виробниками рому Bacardi, щоб 

створити Makr Shakr, бар з трьома роботизованими руками, які змішують напої. 

З тих пір його використовують в готелях і круїзах, особливо в мережі «Royal 

Caribbean». Makr Shakr, тільки що запустив Nino Robotic Bartender, робот-

шейкер, який може приготувати будь-який напій за лічені секунди.  

«Cafe X», розташоване на вулицях Сан-Франциско і Брігген в аеропорту 

Остіна, обидва робота-бариста, відправляються в місця з інтенсивним рухом, де 

люди не обов’язково хочуть сидіти і насолоджуватися американо. Ці роботи 

призначені для роботи на великих обсягах без перерв і, найголовніше, при 

приготуванні чудової кави з більшою швидкістю, ніж у людини. У деяких 

випадках це може мати негативні наслідки, як це було з Cafe X, якому довелося 

змінити руху робота, оскільки зазначена швидкість турбувала клієнтів. 

Насправді клієнтам більше подобається, коли кава готується з людської 

швидкістю. 

У Бостоні є Spyce – напівавтоматичний ресторан, де роботи замінили 

кухарів. Він створений чотирма випускниками MIT і схвалений престижним 

шеф-кухарем Даніелем Булуда. Spyce вважається «першим рестораном в світі, 

з роботизованою кухнею, яка готує комплексні обіди». 
 

ТОП 7 роботів у світі 

Роботи-бармени в Bionic Bar на лайнері «Royal Carribean» (США) 

Два роботи, віртуозно що розливають напої за стійкою – улюблене шоу 

відвідувачів Bionic Bar на одному з лайнерів американської круїзної компанії 

Royal Carribean. Прямо над «барменами» розташоване більше сотні пляшок з 

алкоголем. Для замовлення гостю треба вибрати напій з 30 варіантів в меню на 

планшеті або на своєму смартфоні, скачавши мобільний додаток. Після цього 

залишиться тільки спостерігати за тим, як роботи змішують і струшують 

необхідні інгредієнти. На приготування йде не більше хвилини. 
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Роботи, які готують піцу Zume Pizza (США). 

Стартап Zume Pizza навчив роботів готувати «маргариту» і «пепероні». 

Роботи Пепе (Pepe) і Джорджіо (Giorgio) вичавлюють соус на заготовки з тіста, 

а робот Марта (Marta) рівномірно його розподіляє. Роботизована рука Бруно 

відправляє піцу в духовку. Люди в Zume Pizza займаються приготуванням тіста 

і соусу, а також розкладають на піцу начинку. Роботи готують піцу в фургонах 

прямо під час поїздки до клієнта. Це дозволяє скоротити час доставки: в Zume 

Pizza привозять клієнтам 372 піци за годину. 

«Фліппі» – робот, який готує бургери в CaliBurger (США) 

Робот Фліппі (Flippy) може смажити одночасно 12 котлет для сендвічів. 

Крім цього, він здатний прибиратися на робочому місці, зіскрібаючи жир 

з плити, а також перемелювати фарш, дозувати начинку і приправи. У березні 

цього року він приступив до роботи в ресторані «CaliBurger» в Пасадені. За 

даними виробника – компанії «Miso Robotics», – робот був здатний готувати до 

2000 гамбургерів в день. 

Фліппі викликав такий ажіотаж серед відвідувачів, що вже через день 

йому довелося «взяти відгул». У коментарі The Washington Post керівництво 

Caliburger відзначило, що компанія продовжить тестувати робота. Надалі 

Фліппі планують встановити ще в 50 ресторанах. 

Роботи-самураї в Hajime Robot Restaurant (Таїланд) 

Ресторан в Бангкоку був названий на честь відомого японського 

самурая – Саїто Хаджиме, що жив в кінці 19-го – початку 20 століття. Четверо 

працюючих в ньому офіціантами роботів одягнені як самураї. Від відвідувачів 

їх відділяє скляна стіна, за якою вони рухаються по рейках з підносом, 

танцюючи і посміхаючись з особи-планшета. Готувати «самураї», правда, не 

можуть, гості самі роблять це прямо за столом. Можна вибрати один з двох 

варіантів столиків: для барбекю - в середині якого знаходиться порожнина для 

вугілля або для варіння – з круглою електричною плиткою. 

Роботи з «Зоряних війн» в ресторані Dalu (Китай). 

У ресторані Dalu Robot в Цзинані, де подають традиційну китайську їжу, 

зайнято більше 12 роботів. Зовні вони віддалено нагадують дроїда С-3PO 

з фільму «Зоряні війни». Роботи пересуваються залою на маленьких 

велосипедах і розносять м’ясо і овочі, які відвідувачі самі опускають 

в киплячий бульйон. Кожен з них забезпечений датчиком руху, який дозволяє 

подати сигнал роботу, щоб він зупинився у потрібного столика. Крім того, 

роботи виконують функції хостес, а також розважають гостей співом і танцями. 

Роботи, які готують локшину в ресторані FuA-Men (Японія). 

«Fully Automated Ramen» (повністю автоматизована локшина) – так 

звучить повна назва цього невеликого ресторану в місті Нагоя. Локшину тут не 

тільки готують без участі людини, але і розливають по мисках. На 

виготовлення роботи витрачають хвилину і 40 секунд, в день кожен з них 

здатний приготувати 80 тарілок локшини. 

Перед запуском компанія «Aisei» – розробник механічних кухарів – 

провела експеримент і дала відвідувачам порівняти страви, приготовані 
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людиною і роботом. Повідомлялося, що в результаті клієнтам більше 

сподобалася «автоматизоване» куховарство. 

«Promobot», який розважає дітей в ресторанах (Росія). 

Робот пермської компанії Promobot допомагає людям з навігацією, 

відповідає на питання, транслює промо-матеріали та запам’ятовує всіх, з ким 

йому доводилося спілкуватися. Зараз робот використовується в декількох кафе 

і ресторанах в Росії: серед них – ресторан спа-готелю «Приморський парк» 

в Ялті, кав’ярня «New Coffee» в Сургуті і в ще один ресторан в Караганді. 

У всіх закладах робот виконує розважальні функції – розмовляє і жартує 

з відвідувачами. У 2017 році повідомлялося, що він буде працювати також 

в ресторанах «Black Star Burgers», але, як повідомили Rusbase в прес-службі 

Promobot, ця ідея так і не була реалізована. 

Отже, використання роботів у виробництві продукції закладів 

ресторанного бізнесу набуває все більшої популярності і актуальним є створення 

повністю роботизованих цехів, що збільшить продуктивність виробництва та 

зменшить собівартість готових страв. Наразі можливе впровадження роботів, які 

виготовляють салати, бургери, піцци та напої. Дані дослідження можуть бути 

використанні для розроблення сучасних концепцій ЗРГ. 
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ГОТЕЛЬНІ ЛАНЦЮГИ – ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 

ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗМІЩУВАННЯ 

 

Засоби розміщування («будь-які об’єкти, що надають людям епізодично 

або регулярно, зазвичай у приміщеннях, місце для ночівлі» [1]) серед об’єктів 

соціальної інфраструктури займають важливе місце, поділяючись на колективні 

й індивідуальні. Серед колективних засобів розміщування найбільше та 

найчастіше (у порівнянні з групами «спеціалізовані заклади» й «інші 

колективні засоби») використовуються інфраструктурні об’єкти групи «готелі 

й аналогічні заклади». 

http://robotrends.ru/robopedia/restorany-i-roboty
http://robotrends.ru/robopedia/roboty-i-prigotovlenie-edy
http://robotrends.ru/robopedia/roboty-i-prigotovlenie-edy
https://interestingengineering.com/7-artificial-intelligence-trends-to-watch-in-2020
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Готелі розрізняються за багатьма ознаками, до яких відносяться: місце 

розташування, тривалість і режим роботи, тривалість перебування гостей, 

рівень цін на номери, режим харчування, місткість номерного фонду, рівень 

комфорту, функціональне призначення [1, 9]. У контексті цього дослідження 

нас цікавить їх поділ за особливостями управління на такі дві групи: 

1) незалежні (відокремлені) готельні підприємства – знаходяться, 

перебувають у володінні, розпорядженні та користуванні власника, що отримує 

прибуток від цієї власності, від цього виду діяльності [4, 5]; 

2) готельні ланцюги. 

Увагу закцентуємо на другій групі – готельних ланцюгах (мережах) як 

об’єкті дослідження цієї статті, тим більше, що «утворення міжнародних 

готельних ланцюгів», на думку О. Юрченко, є однією з «основних тенденцій 

розвитку готельного бізнесу, який останніми десятиліттями значною мірою 

змінився у результаті впровадження інновацій» [11]. Подібну думку висловлює 

й І.В. Безуглий, стверджуючи, що «однією з популярних інновацій вважається 

формування мережевих структур у готельному господарстві, яка сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності підприємств, упровадженню нових 

технічних засобів, зокрема під час бронювання чи маркетингової діяльності, 

вдосконаленню підготовки персоналу та ін.» [3]. 

Існує чимало визначень поняття «готельний ланцюг», але всі вони 

зводяться до таких відмітних рис цього терміну: 

– група готелів; об’єднання кількох (двох і більше) суб’єктів (готельних 

підприємств, а також фірм супутніх галузей) у колективний бізнес (в єдину 

структуру і систему стратегічного співробітництва з метою створення спільних 

відмінних компетенцій); 

– спільне (єдине) керівництво; 

– єдина концепція просування продукту на ринок; 

– спільна торгова марка (єдиний торговий бренд). 

У фаховій літературі виділяють дві моделі формування готельних мереж: 

інтегровані готелі та готельні консорціуми. Інтегровані готельні мережі, 

створені з однорідних одиниць, характеризуються однаковою назвою, спільним 

товарним знаком та рівнем запропонованих послуг, незважаючи на 

місцезнаходження. Вимоги до підприємств готельної мережі: єдиний стиль 

в архітектурі та дизайні, схожість позначень і зовнішньої інформації, швидкість 

реєстрації клієнтів, наявність номерів для постійних клієнтів, аналогічна 

система харчування (наприклад, шведський стіл), схожа пропозиція додаткових 

послуг, подібна система тарифів, єдине керівництво й маркетингове просування 

бізнесу, спільна служба комунікацій. Інтегровані готелі виглядають 

своєрідними транснаціональними корпораціями, які знаходяться під 

керівництвом єдиного холдингу. Інтегровані готельні мережі керуються 

безпосередньо чи опосередковано через франчайзингову систему 

(франчайзинг – спосіб ведення бізнесу, при якому провідний суб’єкт госпо-

дарської діяльності надає передові технології та можливість функціонувати під 

його маркою іншим організаціям) або за контрактом на управління. Друга 

модель формування готельних мереж спрямована на об’єднання окремих 
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підприємств у консорціуми, мета якого – збільшення прибутковості за рахунок 

зниження загальних витрат, зокрема під час придбання великої партії 

обладнання, створення застосовуваних у всіх підприємствах мережі 

комп’ютерних програм (наприклад, бронювання місць), закупівлі значних 

обсягів витратних матеріалів, проведення спільних заходів щодо підбору 

персоналу та його тренінгів. Основним недоліком цієї моделі є недостатній 

контроль над якістю послуг і ціновою політикою підприємств [3, 6]. 

Історія готельних мереж бере свій початок з 1950-х років. Тенденція 

створювати готельні об’єднання набула бурхливого розвитку у США, хоча 

першим готельним ланцюгом у світі прийнято вважати європейську мережу 

«Cesar Ritz». Протягом 1950-1960-х років почали свою діяльність найбільші 

готельні ланцюги світу та були впроваджені перші готельні стандарти 

обслуговування клієнтів. Так, наприклад, «Holiday Inn» зарекомендував себе як 

перший готельний ланцюг, що активно використовував телеконференцію; 

великі фойє з елементами планування атріуму та скляні ліфти – назавжди 

залишаться «ноу-хау» готелів корпорації «Hyatt». Прикладами нововведень 

у сфері гостинності можуть слугувати комп’ютерний облік номерного фонду, 

наявність овочевого бару в готелі та ін. [5]. Раціональна ідея, що народжується 

в одному кільці готельного ланцюга, оперативно впроваджується в інші, і це 

приносить одразу ж значні результати. 

Як свідчить статистика, спільне ведення справ (об’єднана господарська 

діяльність) у готельному бізнесі економічно ефективніше, ніж керування 

незалежними готелями. Єдине управління групою готелів в результаті 

приносить найбільшу вигоду як власникам об’єктів, так і їх операторам. 

Головною перевагою приєднання готелю до ланцюга є, насамперед, зниження 

загальних витрат, що в свою чергу допомагає мережам легше проникати на 

міжнародні ринки, розширюючи сферу свого впливу. На комерційний успіх 

ланцюгових готелів працює багато чинників: від об’єднаної системи 

бронювання до централізованих постачань витратних матеріалів. Проведені 

британськими фахівцями дослідження показали, що при об’єднанні готелів 

у ланцюги прибутковість одного номера у 7 разів вище, ніж у незалежних 

готелях [4, 5, 7]. 

Тому метою об’єднання готелів є, по-перше, забезпечення конкуренто-

спроможності на ринку готельних послуг за рахунок високої якості 

обслуговування, що досягається завдяки підтримці стану основних фондів 

(якість споруд, оформлення інтер’єрів, оснащення), а також кваліфікацією 

персоналу, безпекою клієнта та його майна; по-друге, – забезпечення 

економічної ефективності діяльності (зменшення витрат завдяки створенню 

єдиних підрозділів обслуговування) за допомогою стабільного та гарантованого 

завантаження готелів, адже ланцюг дозволяє мінімізувати витрати на 

резервування, маркетингові дослідження, рекламу, підготовку кадрів [2, 5, 8]. 

Становлення та поширення міжнародних готельних мереж зумовлено 

розвитком світового ринку готельних послуг і відображає загальну тенденцію 

до глобалізації економіки. Мережеві форми організації готельного бізнесу 

поступово займають провідне місце серед різних форм господарюючих систем. 
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Варто відзначити, що сучасні міжнародні готельні мережі як один із 

найприбутковіших елементів індустрії туризму та гостинності знаходяться 

в пошуку оптимальних варіантів ефективного розвитку. Безсумнівно, майбутнє 

індустрії гостинності залежить від ефективного способу провадження 

діяльності в готельному бізнесі, до якого відноситься об’єднання підприємств 

у готельні ланцюги. За статистичними даними, на початку ХХІ ст. під 

контролем найбільших готельних об’єднань перебувало понад 30% загального 

світового готельного фонду: понад 200 корпорацій, з яких 25 – найбільші 

і контролюють 25% світового профільного ринку. У США ці показники 

перевищували 75%. Зараз обсяг операцій, вироблених готельними ланцюгами, 

в кілька разів перевищує обороти незалежних готелів [5, 6]. 

Феномен розвитку готельних ланцюгів пояснюється значними їх 

перевагами перед незалежними готелями, серед яких [2]: 

– зосередження інвестицій, які використовуються для оптимізації 

ланцюга; 

– єдині стандарти послуг, що виробляє у споживача розуміння однієї 

якості у різних підприємствах мережі; 

– здешевлення функціонування, завдяки гуртовій закупівлі товарів 

і послуг; 

– розробка маркетингових стратегій формування та просування своїх 

послуг на різних ринках; 

– формування численних брендів, зорієнтованих на різні сегменти 

ринку; 

– гнучка цінова політика, що проявляється у різноманітних знижках та 

програмах лояльності; 

– залучення кваліфікованого персоналу завдяки кращим умовам праці, 

а також системі підвищення кваліфікації; 

– централізація функціональних процесів, які здійснюються у підпоряд-

кованих підприємствах. 

Але готельні мережі мають і певні недоліки у порівнянні з відокрем-

леними готелями [2, 8]: 

1) стандартизованість обслуговування не здатна задовольнити потреби 

різних груп споживачів готельних послуг; 

2) втрата індивідуальності (знеособленість) окремого готельного 

підприємства; 

3) втрата гнучкості за рахунок глобальності; 

4) неможливість врахувувати при встановленні стандартних для ланцюга 

цін на готельне обслуговування соціально-економічну специфіку території 

розташування готелю й особливості його діяльності; 

5) взаємозалежність готельних підприємств як учасників об’єднання. 

Щоб позбавитись певних недоліків, зокрема першого, зараз поширеною є 

практика включення до однієї мережі готелів різних типів і рівнів, що дозволяє 

задовольнити потреби різних верств населення, у тому числі і з різним 

фінансовим статком. 
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У зростанні значення операційних мереж в управлінні світовим 

готельним господарством спостерігаються такі тенденції [10]: з одного боку, 

головні готельні ланцюги, що оперують у багатьох країнах (міжнародні 

готельні мережі), укрупнюються; з іншого, – все більше країн створюють власні 

готельні ланцюги (національні готельні мережі), що успішно конкурують 

з інтернаціональними монополіями, адже «мають ряд переваг через більшу 

адаптованість до місцевого ринку, обізнаність у законодавчій базі країни, 

місцевих традиціях, особливостях споживачів, більш адаптовані та більш 

реактивні до змін ринку» [7]. 

У сучасних умовах розвитку готельної індустрії, що характеризується 

високим рівнем конкуренції, підвищенням вимог до якості послуг, зростанням 

ступеня залежності від зовнішнього середовища, перспективними виглядають 

такі об’єкти інфраструктури розміщування, як готельні ланцюги, де за доступні 

ціни встановлені єдині стандарти обслуговування (сталість якості продукту, 

ідентичність послуг на різних підприємствах), централізоване надання значної 

кількості послуг. Користуючись послугами однієї готельної мережі, 

подорожуючі мають досить чітке уявлення щодо якості обслуговування 

і розміщення на підприємстві, яке відноситься саме до цього ланцюга, 

незалежно від його місця розташування. 
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БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ КУРОРТ СХІДНИЦЯ − НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ 
 

Серед переліку людських цінностей, особливе місце займає здоров’я 

і одним з найефективніших способів підтримувати його в належному стані 

вважається санаторне лікування. Володіючи природною специфікою (клімат, 

мінеральні води, лікувальні грязі, купання та ін.), санаторне лікування 

допомагає і в плані профілактики, і як засіб для лікування хронічних 

захворювань [1]. 

Бальнеологічні курорти – це оздоровниці, лікування в яких базується на 

прийомі особливих мінеральних вод, що володіють терапевтичним впливом на 

людський організм. Найбільш відомими бальнеологічними оздоровницями 

в Україні є Трускавець, Моршин, Миргород, Хмільник, Східниця. Мінеральні 

води цих курортів надзвичайно популярні та високоефективні у вузько-

спеціалізованому лікуванні, саме тому, регулярно тисячі туристів відвідують ці 

містечка.  

Східниця, розташована на північно-східному схилі Карпат в 30 км від 

курорту Трускавець на висоті 600 метрів над рівнем моря, в угловині, що 

оточена високими горами та буковими лісами. Історія Східниці, як курорту, 

почалася в 60-х роках XX століття, коли її житель, інженер Омелян Стоцький 

відкрив джерела мінеральних вод типу «Нафтуся», аналогів яким немає 

в Європі і до цього дня. Вона нормалізує обмін речовин, роботу шлунково-

кишкового тракту, підшлункової залози, підвищує активність залоз внутрішньої 

секреції, захищає і відновлює клітини печінки, виводить з організму шлаки та 

радіонукліди й попереджає онкологічні захворювання. 

Таблиця 1 

Характеристика мінеральних джерел [2] 

№ 

джерела 

Характеристика мінеральних вод Лікарські рекомендації 

1 Натрієво-кальцієво-гідрокарбонатна  при піелонефриті, літогенному діатезі, 

пієлоциститі в хронічній формі 

1с Слабомінералізована з підвищеним 

вмістом органічних сполук 

при цукровому діабеті, панкреатиті, 

сечовивідних шляхів, печінки 

2с Содова «Нафтуся» при захворюванні шлунка, кишечника 

і двенадцятипалої кишки 

http://vsisanatorii.com.ua/truskavets/
http://vsisanatorii.com.ua/morshyn/
http://vsisanatorii.com.ua/myrhorod/
http://vsisanatorii.com.ua/khmilnyk/
http://vsisanatorii.com.ua/skhidnytsia/
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3 Слабокислотна гідрокарбонатно-

кальцієва 

при цукровому діабеті, протидіє появі 

і росту каменів у нирках 

5 Кальцієво-натрієво-гідрокарбонатна при хронічних недугах жовчовивідних 

або сечовивідних систем 

8, 9, 10 Слабомінералізована, слаболужна, 

гідрокарбонатно-кальцієва 

при захворюванні печінки і жовчних 

шляхів, при патології сечовивідних 

шляхів, нирок 

13 Кальцієво-гідрокарбонатна при гастритах, залізонедостатніх 

анеміях, хворобах нирок 

15 Невисокої мінералізації при залізонедостатніх анеміях, 

захворюваннях шлунка 

18с Слаболужна невисокої мінералізації при хворобах нирок 

25 Слабомінералізована при хронічних піелонефритах, 

холециститах, гепатитах, холангітах 

26 Гідрокарбонатно-сульфатно-

кальциєво-магнієва 

при хронічних піелонефритах, 

холециститах, гепатитах, холангітах 

 

На території курорту Східниця розвідано 38 джерел і 17 свердловин води 

з різним фізико-хімічним складом. Мінеральні води Східниці чотирьох типів, 

у тому числі, слабомінералізовані з розчинними органічними речовинами 

в кількості 10-30 мг/л, унікальні залізисті  з вмістом заліза від 20 до 70 мг/л 

з антирадіаційними та антианемічними властивостями, лужні мінеральні води 

типу «Боржомі». Вони поєднують у собі якості від трьох відомих курортів: 

Трускавця, Кисловодська, Боржомі. Завдяки Є. А. Стоцькому, Східниця стала 

розвиватися як курорт, і 9 січня 1976 її було офіційно визнано Всесоюзним 

курортом [3]. 

На території бальнеологічного курорту Східниця розташовані не тільки 

джерела з мінеральною водою, але і лікувальні корпуси де надаються 

лікувальні процедури. Лікування в Східниці спеціалізується по захворюваннях 

печінки, шлунково-кишкового тракту, цукрового діабету, обміну речовин, 

захворювання нирок і багато ін. Це стимулює приток капіталу та розвиток 

бальнеологічного курорту Східниця, що володіє багатьма базами розміщення, 

серед яких є спа-готелі, готелі vip-класу («Три Сини та Донька 5*», «ТАОР-

Карпати», «Санта Марія», «Респект»), санаторії з бюветом («Східницькі 

Карпати», «Смерічка», «Сідус»,  «Зелений бір»), відпочинково-оздоровчі 

комплекси, що забезпечують туристів свіжою водою з різних джерел та 

обладнані сучасними бюветами. А також медичний центр «ДіАнна-Мед», що 

гармонійно поєднує традиції санаторно-курортного лікування та новітніх 

медичних технологій. 

Санаторій «Східницькі Карпати»  один з перших санаторіїв 

бальнеологічного курорту Східниця, що може прийняти до 100 чоловік 

в спальному корпусі та окремих будиночках. Надає 3-х разове дієтичне 

харчування, з обовˈязковим включенням в меню свіжих фруктів, овочів та 

кисломолочних продуктів. В інфраструктурі санаторію є: біохімічна та клінічна 

лабораторія, лікувальна база (10 кабінетів), музей Омелян Стоцького, 

танцювальна зала, бібліотека, настільний теніс, більярд, відео зал, спортивний 

http://vsisanatorii.com.ua/spa-hotel-try-syny-ta-donka-5-shodnica/
http://vsisanatorii.com.ua/spa-hotel-taor-lastivka/
http://vsisanatorii.com.ua/spa-hotel-taor-lastivka/
http://vsisanatorii.com.ua/spa-hotel-santa-maria-shodnica/
http://vsisanatorii.com.ua/spa-hotel-respect-shodnica/
http://vsesanatorii.com/uk/sanatorii-karpaty-shodnica
http://vsesanatorii.com/uk/sanatorii-karpaty-shodnica
http://vsesanatorii.com/uk/sanatorii-smerichka-shodnica
http://vsesanatorii.com/uk/sanatorii-sidus-shodnica
http://vsesanatorii.com/uk/sanatorii-zelenyi-bir-shodnica
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майданчик. Відпочиваючим надаються безкоштовні послуги: більярд, 

настільний теніс, дартс, настільні ігри, спортивний інвентар, відвідування 

вечорів відпочинку, дискотек, організовуються екскурсії у музей [4]. 
Оздоровчо-лікувальний центр «Сідус», що увійшов в експлуатацію у 2010 

році, налічує 23 номери, заклад ресторанного господарства, бар, 3 альтанки, 

медичний центр, сауну, більярдну кімнату. Відпочиваючі можуть скористатися 

послугами, що входять у вартість проживання  3-х разове харчування, 

споживання мінералізованої води (джерело № 1с, 13), прийом лікаря, УЗД, 

надання інформаційних послуг по відпочинку; а також отримати додаткові 

платні послуги  лікування, сауна, процедури: загальний масаж тіла, 

озонотерапія, гідроколонотерапія, релаксація Seragem, озокеритні аплікації, 

ванни (йодобромні, сухі-родонові, вуглекислі), магнітотерапія, лімфодренаж, 

фізпроцедури, електротерапія, УВЧ, УФО; апітерапія сон на вуликах. 

До бальнеологічного курорту Східниця входить і санаторний комплекс 

«Зелений Бір», що знаходиться на висоті 630 метрів над рівнем моря і його 

розріджене цілюще повітря сприяє лікуванню відпочиваючих. Має в наявності 

42 номери категорій: «люкс», «напівлюкс», «стандарт+», «стандарт».  

В інфраструктуру санаторного комплексу входять лікувальний центр, 

їдальня на 90 місць, спортивна та дитяча площадки, альтанки. Проживаючим 

надається консультація лікаря, за необхідності лазеротерапія, гідро-

колонотерапія, озокеритолікування, водні процедури, фізіотерапія, прийняття 

мінеральних вод (джерела типу «Нафтуся»  № 25 та № 26) [5]. 

В урочищі Бухів курорту Східниця розташований новий СПА-санаторій 

«Три Сини та Донька». Будівля санаторію 9-поверхова і приймає на відпочинок 

до 224 туристів одночасно. Цей заклад відмінно підійде як для сімейного 

відпочинку (велика зелена територія, критий СПА-центр з басейнами і саунами, 

дитяча кімната, дитяча та спортивні майданчики), так і для лікування різного 

переліку захворювань. 

Санаторій має свій бювет мінвод  джерела № 1, 1С, 2С, 10, 18С 

і гліцеринову воду. До джерел № 3 і № 18С кожні 15 хв відправляються 

електромобілі. 

В санаторії діють 2 ресторани, у вартість проживання включено 3-х 

разове харчування  «шведський стіл», можливо кілька варіантів меню: 

дієтичне, вегетаріанське, пісне, також працює цілодобово лобі-бар. 

В інфраструктуру санаторію входять: лікувальна база медичного центру 

«Владо», дитяча кімната з вихователем, конференц-зал на 98 місць (також 

використовується як кінотеатр), більярдна, студія краси і солярій, соляна 

кімната, тренажерний зал з інструктором, міні-футбольне поле, тенісний корт, 

літні майданчики: дитячий та спортивний, автостоянка. Щодня з 07.00 до 23.00 

працює СПА-центр, який включає: критий басейн, із зустрічною хвилею 

і гідромасажем, римську парну, російську лазню, фінську сауну з соляною 

вставкою, фіто сауну (арома), дріжджову, краксен-сінну, інфрачервону сауни, 

душ вражень та турецький хамам. Щодня з 10.00 до 19.00 працює аквапарк, що 

http://vsesanatorii.com/uk/sanatorii-sidus-shodnica
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включає: водні гірки  3 доріжки, великий басейн, спортивний басейн  

3 доріжки, дитячий басейн з підігрівом води до 29°С. 

Крім того, кожна людина, яка приїхала до бальнеологічного курорту 

Східниця оздоровитися, зможе знайти для себе і розваги: похід в гори, 

здійснити захоплюючу прогулянку по рекреаційному парку «Сколівські 

бескиди»; відвідати екскурсії та помилуватися великими і обривистими 

скельними утвореннями, які розташовані поблизу села Урич. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПA-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ  
 

СПА – це спосіб відновлення гармонії духу й тіла шляхом водних 

купелей та пов’язаних із ними оздоровчих заходів; це комплекс процедур для 

оздоровлення всього організму з використанням води (звичайної прісної, 

а також мінеральної і морської), мінеральних солей, мінеральних і торфових 

грязей, морських водоростей.  

Існування стійкого попиту на СПA спонукав рекреаційний бізнес 

«прийти» в осередки найвищого попиту – столиці і найбільші міста континенту. 

Простіше виявилося транспортувати оздоровчі природні компоненти у центри 

потенційного попиту, аніж відправляти населення в оздоровчі тури у віддалені 

курортні місцевості. Ефект очевидної економії часу і зусиль споживача 

обернувся колосальним успіхом СПA-центрів в усьому цивілізованому світі.  

Сучасні трансформації СПА-центрів зумовлені зміною характеру попиту 

на лікувально-оздоровчі послуги. Набув популярності здоровий спосіб життя, 

і в усьому світі зростає кількість людей, які хочуть підтримувати гарну фізичну 

форму і мають потребу у відновних програмах. Здебільшого це люди 

https://shodnica.com.ua/ua/sanatorii-karpaty-shodnica.html
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середнього віку, які надають перевагу активному відпочинку і часто обмежені 

в часі. Саме споживачі цього сегмента будуть основними відвідувачами СПА-

центрів і гарантією процвітання лікувально-оздоровчого туризму XXI ст.  
У боротьбі за масового споживача готелі стали на шлях переорієнтації 

і змушені диверсифікувати свій продукт, щоб виходити на нові сегменти 
споживчого ринку і залучати додаткових гостей. Зберігаючи основні функції, 
провідні заклади готельного господарства урізноманітнюють програму 
перебування гостей, пропонують ширший вибір комплексних оздоровчих 
і відновлювальних послуг. На думку експертів, новітні СПA-технології 
визначатимуть завтрашній день рекреаційно-готельного бізнесу. На 
міжнародних конгресах з лікувально-оздоровчого туризму відзначається 
важливість розвитку цього виду туризму для сучасного суспільства [1, с. 298].  

За типами СПA-центри поділяються на: міський СПA (СПA салон будь-
якого формату та території міст); заміський СПA (СПA салони в будинках 
відпочинку, пансіонатах і на курортах заміського типу); готельний СПA (СПA 
салони в готелях); домашній СПA (міні СПA салони в приватних будинках, 
котеджах і квартирах для індивідуального користування); медичний СПA (СПA 
салони лікувального типу); beauty SPA (СПA салони краси, різноманітні центри 
та клініки краси, що використовують СПA-обладнання); фітнес СПA (спортивні 
центри і клуби з елементами СПA).  

Також СПA-центри поділяються на клубні та курортні. Різниця між ними 
криється в особливостях геопросторового розташування. Клубні СПA-центри 
розташовуються у великих містах – центрах максимального споживацького попиту. 
До цього типу відносяться: wellness-клуби, фітнес-центри та салони краси. За 
режимом доступу клубні СПА-центри є закриті (виключно для фіксованої кількості 
персоніфікованих членів клубу); напівзакриті (для членів клубу та обмежених квот 
додаткових гостей клубу) чи відкриті (для фіксованої кількості клієнтів).  

Wellness-клуби поєднують у собі кращі традиції клубного дозвілля та 
інноваційні програми СПA, фітнесу, технології і продукти геронтології тощо. 
Доступними формами клубного СПA є фітнес-центри й салони краси, які 
надають своїм гостям окремі СПA-послуги. Наприклад, week-SPA 
(однотижневі), week-end-SPA (програми на вихідні) та Day-SPA (одноденні 
(одноразові) процедури). Серед курортних СПA-центрів виокремилися два 
підтипи: стаціонарні та круїзні [2].  

Діяльність СПA-центрів ґрунтується на використанні виключно 
ефективних природно-оздоровчих компонентів, що транспортуються з 
всесвітньо відомих рекреаційних місцевостей світу. Транспортування 
здійснюється з дотриманням технології збереження цілющих властивостей цих 
природних компонентів. Так, зокрема, здійснюється перевезення й зберігання 
грязей Мертвого моря з дотриманням необхідних біохімічних показників. 
Поряд з використанням природних компонентів СПA-центри взяли «на 
озброєння» найновіші досягнення й технології апаратної медицини, що значно 
підвищують ефективність комплексних СПA-процедур.  

Осередком розбудови геопросторової мережі СПA-центрів клубного типу 
у західному регіоні України є м. Львів, мережі СПA-центрів курортного типу 
м. Трускавець.  
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Українська SPA-індустрія, що формується і знаходиться на стадії 
становлення, увібрала в себе різні елементи світової SPA-індустрії, але головним 
чинником розвитку залишаються національні традиції, вітчизняна школа 
курортології і високий потенціал українських фахівців. Найбільшої популярності 
набули SPA-центри, що передбачені в закладах готельного господарства. 

Серед гостей м. Львів користується популярністю СПA-центр «Софія» 
у складі «Гранд-Готелю», однак дедалі гострішу конкуренцію йому складають 
нові центри здоров’я і краси «Sharel-day SPA», «Vipart», «Аквамарин», «Ріо», 
«Бель Палаццо».  

Так, львівський СПA-центр «Аквамарин» здатний запропонувати своїм 
відвідувачам гідромасажний басейн нового покоління «Grand Canyon Legend», 
душ «VICHI», аероіонотерапію, гідротерапію, римську лазню, ванну «Гейзер», 
масажі за системою «LPG», водоростеві обгортання, кабінет косметологічних 
процедур та солярій; СПA-центр «Саона» − озонотерапію, ультразвуковий 
пілінг, солярій, косметологічні програми, масажі, антицелюлітні програми, 
гідролазерний душ. Турпродуктною «родзинкою» іншого львівського SPA-
центру «Ріо» є апаратне забезпечення для пресотерапії та інфрачервоної сауни.  

Нові можливості СПA-центру пропонує львівський готель «Леополіс» 
категорії 5 зірокового з ексклюзивними апартаментами короля Данила.  

Бальнеокурорт Трускавець – це перший в Україні центр зародження 
традицій національного курортного СПA. Славою справжньої «SPA-столиці» 
Західної України Трускавець завдячує готельно-санаторному комплексу «Rixos-
Прикарпаття», що належить до відомої турецької мережі фешенебельних готелів 
«Rixos», основна мета якої – поширення нової концепції курортного відпочинку 
й оздоровлення. Тут пропонуються ефективні програми профілактики й релаксу 
для сучасних ділових людей, які ведуть активний спосіб життя, а також 
програми корекції косметологічних недоліків. Інноваційна курортна «родзинка» – 
релакс-програма «Краса і здоров’я» – передбачає плавання в басейні площею 500 
м2 (при температурі, близькій до температури тіла, відбувається найбільш 
активнее всмоктування шкірою необхідних організму мінералів і мікро-
елементів), перебування в альфакапсулі, турецькому хамамі, римській парній, 
гідромасажній ванні-джакузі, вуглецевій ванні, заняття фітнесом; східний, 
рефлекторний і підводний масажі; парафінові аплікації та озокеритові компреси; 
чотири види водоростевих і чотири типи грязевих обгортань; тощо.  

Популярними серед пересічних рекреантів є СПA-центри трускавецьких 
курортних готелів «Маріот Медікал Центр», «Женева», «Mirotel Resort & Spa», 
міжнародного реабілітаційного центру «Еліта».  

Отже, формування сучасних тенденцій розвитку СПA-центрів 
відбувається згідно наявності ресурсної бази курортів, особливості культури їх 
обслуговування та кваліфікованого персоналу.  
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ 

ГОСТИННОСТІ 

 

Перші праці в яких феномен гостинності осмислюється через призму 

філософії з’являються в Давній Греції. Особливий науковий інтерес в цьому 

плані представляють праці Платона, Аристотеля, в яких розглядаються ксенія, 

проксенія, як соціальні інститути, що виконують функцію регулювання 

відносин між полісами, забезпечують інтеграцію соціуму на мікро і макро 

рівнях.  

Філософська рефлексія на предмет гостинності має місце в добу 

Просвітництва результатом чого є початок усвідомлення цього феномену як 

сутнісного принципу буття людини безпосередньо пов’язаного з моральними 

приписами і нормами поведінки, почуттями людської гідності, честі і як однієї 

з універсалій культури. Філософи – просвітителі Ш. Монтеск’є, Вольтер 

актуалізують зустріч з Іншим і вперше в історії європейської культури прагнуть 

стати на позиції цього Іншого, виступають за толерантне ставлення до інших 

релігій і культур. 

Теоретична рефлексія І. Канта, стосовно гостинності відкривала нові 

перспективи, пов’язані з її осмисленням при переході від традиційного до 

індустріального суспільства. Так в трактаті «До вічного миру» на перший план 

виходить універсальне значення ідеї всезагальної гостинності», що постає як 

умова досягнення «всезагального миру» і встановлення «всесвітнього 

громадянства» [6]. 

В той же час І. Кант констатував наявність у людини «вродженої 

схильності до зла», але був переконаний, що покликання людини «полягає 

в безперервному русі вперед до кращого» і забезпечують такий рух 

гуманістичні принципи, одним з яких і є гостинне ставлення до гостя, Іншого 

[6, с.577] Філософ також звертає увагу на те, що є більш гостинні нації і менш 

гостинні і пов’язує це з особливостями характеру [6, с.562-576]. 

В останній чверті ХХ ст. особливої ваги набуває філософський аспект 

осмислення гостинності, де вона розглядається як універсальний ціннісний 

механізм встановлення міжособистісної взаємодії під час зустрічі з Чужим, або 

Іншим в межах феноменології, герменевтики й антропології. (Ж. Дерріда, 

Е. Левінас, П. Рікер, А. Монтандон) [4, 5, 7, 12, 13, 9]. 

Активно працюючи над проблемою дару, французькі філософи 

Ж. Дерріда, Ж. Бодріяр, М. Фуко та ін. звернулися до гостинності в аспекті її 

репрезентації в зовнішній політиці держави на рівні розробки міграційної 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

54 

політики. В широкому розумінні йшлося про державну гостинність та 

взаємозв’язок гостинності і мови як її вербальної репрезентації. [4, 5, 1, 15] 

Феноменологія гостинності, її лематизація в контексті Чужого 

представлена в роботах Е. Гуссерля, Є. Левінаса і Б. Вальденфельса. Такий 

ракурс дослідження важливий для розуміння глибинних причин ксенофобії, яка 

зростає в сучасному світі й актуалізує гостинність як засіб її подолання на 

соціальному та індивідуальному рівні. Б. Вальденфельс розробляє 

феноменологічні засади ксенології (або аллології) - науки про чуже, хоч і не всі 

науковці однозначні у сприйнятті цієї науки. [7, 2] 

Етична феноменологія Е. Левінаса є однією з перших спроб розглянути 

гостинність як діяння, що не потребує відповіді, тобто безумовну гостинність. 

Е. Левінас вважає, що сутність людини і смисл її існування полягає у зустрічі 

«лицем до лиця». І в такий момент власне обличчя людини немов би осяває 

світло, яке випромінює лице Іншого і завдяки цьому світлу людина виявляє 

здатність до гостинності, перед нею відкриваються можливість прийняти 

«Іншого без алергії» [7]. 

О. Бірбаум, і як Е. Левінас, з’ясовує гостинне ставлення до іншого, але 

в аспекті індивідуальної і колективної пам’яті. Філософ вважає, що пам’ять 

відіграє важливу роль в ситуації гостинності, оскільки саме через спогади 

й порівняння того, що відбувається «тут і тепер» з минулим досвідом, людина 

здатна сприймати актуальну ситуацію як гостинну. Спогади також сприяють 

переходу гостинності із світу речей у світ мови. Згадка про відчуття 

перебування «як вдома» стає основою приймання Іншого з використанням мови 

гостинності, концептосфери гостинності, сформованої рідною мовою [17]. 

Ситуація, що склалася в Європейському Союзі у зв’язку інтенсивністю 

міграційних потоків, які поставили перед урядами різних країн практичні завдання 

щодо облаштування біженців, мігрантів в своїх країнах, подолання перешкод на 

шляху її інтеграції в новий соціум, робить особливо актуальним звернення до 

філософських дискусій про гостинність, що ініціював Ж.Дерріда. Ця проблема 

стала однією з центральних на семінарах, які проводив філософ в 1990-ті рр. 

в Паризькій Вищій школі суспільних наук, де була здійснена спроба розробки 

концепції гостинності, яка б відповідала європейській соціокультурній ситуації 

кінця ХХ ст. Філософа хвилювало нове розуміння гостинності в глобалізованому 

світі, зростання особистої відповідальності за свою поведінку в умовах 

невизначеності реального буття. Особливу увагу він приділяв заручництву, його 

структурі, аналізу ситуації, під час якої господар стає заручником гостя.  

В контексті особливої гостроти проблеми гостя Ж. Дерріда на противагу 

умовній гостинності розробляє модель безумовної гостинності як надання 

гостинного прийому кожному, хто постукає в двері, як діяння, що не потребує 

відповіді [4]. 

Закони умовної та безумовної гостинності, їх суперечливість 

і антиномічність розглядає в ряді статей Е. Петровська. Особливу увагу вона 

звертає на nomos a-nomos, який визначає всі інші закони, розкриває сутність 

режиму гостинності і відповідні йому їх мови – мовчання і власне мову [11]. 
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У філософській антропології проблема гостинності розглядається крізь 

призму ставлення людини до навколишнього світу, через її здатність визначити 

межі «свого» світу й тим самим прийняти наявність інших, «чужих» світів. 

«Світ «свого», «своя» культура, її специфіка і своєрідність відчуваються 

і усвідомлюються тільки в процесі спілкування з представниками чужої 

культури.  

Російський філософ Б. В. Марков осмислює гостинність в аспекті 

філософської антропології, пов’язуючи її з ксенофілією, яку, на відміну від 

ксенофобії, вважає первинною сутністю гостинності. Автор вважає, що 

в сучасному світі втрачає дієвість заповіт «полюби ближнього свого», 

відбувається дискредитація универсалістських уявлень про розум, що змушує 

шукати інші, нераціональні, до- або позакогнітивні засади для єдності. Вчений 

стверджує , що такими засадами гостинності є дружелюбність та пов’язані 

з нею феномени [8]. 

Філософсько-антропологічну концепцію гостинності розробляє 

і російська дослідниця Ю.В. Ватоліна, яка особливу увагу приділяє питанням 

трансформації гостинності в сучасному, десимволізованому світі, з’ясовує 

причини її інтенсивної комерціалізації та деперсоналізації, втрати останньою 

своїх першооснов і перетворення на «терпимість» і «толерантність» [3]. 

В центрі уваги герменевтичної філософії міжкультурна взаємодія і діалог, 

що тематизує проблему «свій-чужий», а її осмислення здійснювалося як 

безпосереднє осягнення духовної цілісності Іншого через гостинність і за 

допомогою таких понять як «злиття горизонтів» і «герменевтичної 

відкритості». 

Так, французький філософ П.Рікер, представник феноменологічної 

герменевтики розглядає гостинність як основну форму стосунків представників 

різних культур. Надаючи перевагу гостинності, він зауважує, що гостинний 

принцип ще в давньоєврейських текстах оголошено найголовнішим. Філософ 

розробляє герменевтику відносин гостинності і вводить термін hospitatite 

langagiere – «мовна гостинність», визначаючи її як задоволення прожити 

в чужій мові і «визнати» її в своєму домі [12, 13]. 

Український науковець Ю. Чернишова на основі концепції «мовної 

гостинності» (П. Рікер, Д. Ерволіно,) осмислює сутність перекладацької 

діяльності в сучасному світі, мета якої полягає в дотриманні етики гостинності, 

як парадигмальної моделі будь-якого виду гостинності [16].  

Російська дослідниця І. В. Пахолова аналізує різні типи феномено-

логічного дискурсу дескрипції чужого в феноменології інтенсіональності 

Е. Гуссерля, етичній феноменології Е. Левінаса, респозивній феноменології 

Б. Вальденфельса. Досвід чужого, на думку автора, обертається то гостинністю 

безумовного дару, то подією незворотнього смислу, заснованому на 

переживанні втрати власного минулого [10]. 

Вітчизняна дослідниця В. А Суковата розглядає гостинність в контексті 

гендерної проблематики, з’ясовує гендерні стереотипи і упередження, що 

містять старогрецькі міфи і яким чином ці упередження збереглися в сучасній 

масовій і науковій свідомості [14]. 
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Українська дослідниця М. В. Будько акцентує увагу на специфіці 

механізмів порозуміння з Чужим. Інтерпретація образу гостя, в модусі 

нумінозності дозволяє авторці з’ясувати сакральну складову гостинності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ HACCP В 

УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА 

ПОСЛУГ  РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДІВ  

 

Динамічний розвиток ресторанного бізнесу в Україні обумовлює 

використання інноваційних підходів у діяльності підприємств ресторанного 

господарства країни.  

Удосконалення системи управління якістю продукції та послуг, 

впровадження високої кулінарної майстерності та сучасної техніки 

обслуговування створюють всі умови для забезпечення конкуренто-

спроможності ресторанного закладу та значного підвищення його іміджу. При 

цьому, процеси управління закладом, виробництво продукції, обслуговування 

гостей повинні відповідати стандартам якості, створюючи нові сприятливі 

умови для протікання кожного із процесів на високому управлінському та 

технологічному рівнях. 

 Метою аналізу системи якості продукції та послуг в діючих закладах 

ресторанного бізнесу є порівняння досягнутого рівня якості  з нормативним, 

а також виявлення недоліків системи управління якістю продукції та послуг та 

пошук шляхів їх усунення. 

Окремі аспекти проблеми якості ресторанних продукції та послуг 

висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних науковців різних галузей. 

Розглядаючи заклад ресторанного бізнесу як єдиний цілісний живий організм, 

в якому всі, без виключення, процеси взаємопов’язані, систему управління 

якістю продукції та послуг варто досліджувати з позиції комплексності 

і цілісності. Відповідно система якості продукції та послуг в закладах 

ресторанного господарства – це цілісне поняття, що складається з таких 

основних показників: якість продукції, якість послуг, якість обслуговування, 

якість управління і контролю [1; 3]. 

При визначенні поняття системи якості вітчизняні науковці 

встановлюють перелік властивостей процесу обслуговування: функціональних, 

технічних, естетичних, санітарно-гігієнічних, які задовольняють потреби 

відвідувачів відповідно до свого призначення. До узагальнюючого показника 

системи якості входять такі групові показники: комплексність обслуговування, 

якість продукції, якість праці обслуговуючого персоналу, експлуатаційна якість 

приміщень для споживачів [2; 4]. 

З вересня 2019 року набрав чинності останній етап інтеграції нової 

системи – впровадження HACCP в закладах харчування на малих виробництвах 

в Україні, тобто тепер впровадження принципів системи HACCP стосується 
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кафе, барів та  ресторанів. Відтепер застосування принципів системи HACCP 

є необхідною складовою удосконалення системи управління якістю продукції 

та послуг в усіх закладах ресторанного господарства [5]. 

HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) – система 

аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система 

НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво 

безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. 

В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем управління 

безпечністю харчової продукції за принципами НАССР задекларовані ДСТУ 

4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та 

ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». У липні 2014 р. 

Верховна Рада України проголосувала за законопроект № 4179 а «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів», який 

стосується гармонізації законодавства України та Європейського Союзу у сфері 

безпеки та якості харчових продуктів. Зазначений документ передбачає 

введення в Україні європейської моделі системи гарантування безпеки і якості 

продуктів харчування, що базується на процедурах HACCP [6; 7; 8].  

Відповідно останнього, до основних принципів HACCP входять: 

проведення аналізу небезпечних факторів; визначення критичних контрольних 

точок, встановлення граничних значень; введення системи контролю за 

критичними контрольними точками (ккт); встановлення коригувальних дій, що 

їх необхідно вжити, коли спостереження свідчать, що певна із критичних 

контрольних точок (ккт) виходить з-під контролю; встановлення процедури 

перевірки для підтвердження того, що система HACCP працює ефективно; 

розроблення методів документування всіх процедур; ведення записів, 

пов’язаних із застосуванням цих принципів. 

Для ґрунтовного і детального аналізу особливостей використання 

принципів системи HACCP та виявлення переваг доцільно дослідити їх 

з погляду практичного використання в сучасних ресторанах. Орієнтуючись на 

популярність кулінарних і смакових вподобань українців для проведення 

такого аналізу обрано найбільшу і швидкозростаючу мережу ресторанів 

японської кухні «Сушия», яка об’єднує 37 ресторанів в 12 містах України.  

«Сушия» розпочала співпрацю з «Міжнародною Фінансовою Корпо-

рацією» (IFC) з вибудовування системи контролю безпеки харчових продуктів 

в грудні 2015 року: в рамках спільної програми експерти IFC допомагають 

компанії розробляти та впроваджувати системи управління харчовою безпекою, 

щоб сприяти «Сушия» в підготовці до міжнародної сертифікації FSSC 22000. За 

два роки IFC провела діагностичну оцінку та розробила план по впровадженню 

заходів для поліпшення безпеки в усіх ресторанах мережі, а також провела 

процес навчання команди «Сушия» роботі відповідно до нових внутрішніх 

стандартів.  

На даний момент вже зроблена найоб’ємніша і ресурсовитратна частина 

робіт – розробка та узгодження формальних стандартів, а також на останній 

стадії їх впровадження стосовно до всіх процедур на всіх етапах технологічного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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процесу: від приміщень і логістики до приготування страв і доставки. Персонал 

ресторанів пройшов навчання і на практиці відпрацьовує нові стандарти, які 

відповідають передовим європейським практикам [9]. 

Серед нововведень, які вже діють в ресторанах мережі та знаходяться на 

етапі активного впровадження: 

– контрольні листи для систематизованого контролю умов роботи 

(дозволяють діагностувати невідповідності на етапі їх виникнення, а не 

ліквідації наслідків); 

– кольоровий поділ робочого кухонного інвентарю (запобігає 

перехресне забруднення різних груп продуктів); 

– професійні миючі засоби, дозволені для використання в харчовій 

галузі, нові – чіткі, яскраві і наочні інструкції з миття рук, уніфіковане робоче 

взуття та ін. 

– зміна підрядника, який здійснює контроль за шкідниками згідно 

принципів ХАССП. 

Системно впроваджуючи нові стандарти, з кожним кроком компанія в своїй 

діяльності змінюється в сторону ефективної діяльності в питаннях харчової 

безпеки. Діяльнісним етапом впровадження програми є план HACCP (HACCP – 

Hazard analysis and critical control points – аналіз ризиків і критичні контрольні 

точки), яка наразі як частина проекту знаходиться в процесі розробки. 

Застосування принципів HACCP дало мережі ряд переваг: система 

HACCP охоплює параметри безпеки продукції на всіх етапах її життєвого 

циклу від отримання сировини до споживання готового продукту. Це дає 

впевненість у безпеці продукції, що виготовляється; полегшується визначення 

відповідальності за забезпечення безпеки ( кожний етап виробництва продукції 

та послуг знаходиться на контролі окремої людини); документально 

підтверджена впевненість у безпеці продукції; підвищується довіра споживачів 

до продукції компанії; з’являється можливість виходу на нові міжнародні ринки 

та підвищується конкурентоспроможність. 

Таким чином, виходячи із проведеного теоретико-практичного аналізу 

системи якості продукції та послуг можна зробити висновок, що управління 

якістю на всіх етапах є невід’ємною частиною роботи закладу. Для 

забезпечення якості важливе значення мають розробка системи контролю та 

обліку, активна участь у цьому процесі фахівців і відвідувачів. Застосування 

принципів системи HACCP є необхідною складовою системи управління 

якістю продукції та послуг, що дає ряд переваг як для закладів ресторанного 

бізнесу так і для споживачів. Відповідно постійне впровадження змін в систему 

управління якістю  в ресторанних закладах допоможе вивести підприємства 

цього типу на новий рівень розвитку в умовах мінливості, трансформації і 

глобалізації у суспільстві. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Аристов О. В. Управление качеством: учебник. М.:Инфра-М,2009. 238с. 

2. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. 280 с. 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

60 

3. Берри Леонард «В поисках души сервиса». Companion Group, 2007. 

4. Жарко І.В. «Менеджмент підприємств ресторанного господарства». Навчальний 

посібник. ХДУХТ, Харків, 2008. 267 с. 

5. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» від 23.12.97р. № 771/97-ВР. 

6. ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги». 

7. ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». 

8. Законопроект № 4179 а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо харчових продуктів» від 27.06.2014. 

9. Сайт «Сушия» URL: https://www.sushiya.ua/ua (дата звернення: 5.03.2020). 
 

 

 

Цимбала О. С., кандидат історичних наук, доцент  

Люта М., магістрантка, 

кафедра туризму і готельної справи, 

Львівський інститут економіки і туризму, 

Львів, Україна 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГУ ЕМОЦІЙ «!FEST» 

НА РЕСТОРАННОМУ РИНКУ ЛЬВОВА 

 

Спектр закладів харчування у сучасному світі є надзвичайно 

різноманітний. У боротьбі за споживача на цьому ринку, поряд із традиційними 

ресторанами, кафе, кав’ярнями, сформувалась ніша концептуальних закладів, 

які, окрім страв та напоїв, пропонують своєму відвідувачу тематичну історію 

закладу або легенду, неповторну атмосферу, а також особливий дизайн 

приміщення. Концепція закладу вказує на визначену ресторанну ідею, 

характеризує складові його роботи, містить технічні завдання для розробки 

технологічних ланцюжків, торгової марки, дизайнерських рішень, стратегії 

позиціонування, меню, маркетингових та рекламних програм із залучення й 

утримання клієнтів. 

Ресторанний бізнес найбільш активно розвивається у великих містах, 

причому правила розвитку диктує економічна ситуація у кожному конкретному 

місті, його традиції та менталітет мешканців, креативність окремих 

рестораторів. Важливим осередком розвитку ресторанного бізнесу в Україні 

є місто Львів, що має давні ресторанні традиції. Згідно стратегії конкуренто-

спроможності міста кластер туризму був визначений пріоритетним, а однією 

з важливих складових туристичного кластеру є саме ресторанна індустрія. 

Динамічний розвиток туристичного, а як наслідок, і ресторанного ринку Львова 

обумовлює посилення конкурентної боротьби між закладами харчування, появу 

нових форматів та використання інноваційних підходів у діяльності 

підприємств ресторанного господарства. 

Метою статті є аналіз основних тенденцій розвитку ресторанної індустрії 

Львова на прикладі діяльності Холдингу емоцій «!Fest» задля виявлення 

https://www.sushiya.ua/ua
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ключових моментів, які дозволяють їм успішно працювати на конкурентному 

ринку міста більше десяти років. 

У світі сьогодні безліч ресторанів із цікавими, незвичними, а іноді навіть 

безглуздими, на перший погляд, ідеями [6]. В останнє десятиліття на ринку 

України також виникло чимало креативних ресторанів, а серед лідерів за 

кількістю та оригінальністю концептуально-тематичних закладів є м. Львів. 

Саме тут прослідковується чітка та гармонійна послідовність усіх складових 

ресторанної концепції, від місця розташування (здебільшого це стара історична 

частина міста), інтер’єрів та розважальних програм, які вражають своєю 

вигадливістю та оригінальністю реалізації, незвичними назвами страв у меню 

та тематичними подачами, а також цікавими підходами до процесу 

обслуговування і розрахунку гостей. 

Аналізуючи ресторанний ринок Львова, цікавим видається дослідження, 

опубліковане Управлінням туризму Львівської міської ради за підсумками 

розвитку туристичної індустрії міста у 2018 р. У звіті наведено перелік топ-5 

активностей, яким надають перевагу туристи у Львові. Поряд із традиційними 

для культурно-історичних центрів прогулянками містом, екскурсіями та 

відвідуванням закладів культури, значна частка припадає саме на «посиденьки» 

в кафе та ресторанах міста (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Топ-5 активностей туристів у Львові, 2018, % співвідношення [1] 
 

В останнє десятиліття у Львові сформувалось кілька ресторанних груп, 

які створюють свій унікальних продукт. Оминаючи у цьому дослідженні ті 

мережі закладів харчування, які присутні у багатьох містах України чи світу 

(McDonald’s, Піца Челентано, Пузата хата, ЯпонаХата, Львівські круасана 

тощо), доцільно виділити Kumpel Group (ресторація Бачевських, пивна 

ресторація «Кумпель», ресторан галицької кухні «Голодний Микола», пивне 

ательє «Craft&Kumpel’», винотека «Cafe1» та ін.) [8], «Veronica Family» 

(ресторан-кондитерська «Вероніка», ресторан-паб «Чорний кіт», кондитерська-

аптека Іонових «Під золотою зіркою», ресторан «Amadeus») [9] та Холдинг 

емоцій «!FEST», власники якого створили цілий ряд відомих у Львові, Україні 

та світі концептуально-тематичних закладів [5]. 

http://craft-kumpel.com/
http://kumpelgroup.litech.net/zaklady/cafe-1/
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Холдинг емоцій «!FEST» – це мережа креативних ресторанів та проектів 

з оригінальними концепціями, заснована 2007 р. у Львові трьома молодими 

підприємцями: Андрієм Худо, Дмитром Герасімовим та Юрком Назаруком. 

Місія цього холдингу передбачає створення унікального простору позитивних 

емоцій та вражень з метою зробити людину, місто, країну та світ кращими 

і досконалішими [5]. Першим «ресторанним» проектом холдингу став літній 

ресторан «Біля Діани» на площі Ринок, а справжній успіх та популярність 

принесла «Криївка», відкрита у 2007 р. Відомими закладами також є «Львівська 

копальня кави», «Львівська майстерня шоколаду», реберня «Під Арсеналом», 

«Мазох-cafе», «Гасова лямпа», «Дім легенд», Галицько-жидівська кнайпа «Під 

Золотою Розою» та ін. Ідеї для своїх концептуальних закладів ресторатори 

черпали з історії міста, його легенд, спогадів, які пов’язані зі Львовом та 

Галичиною. Більшість ресторанів компанії розташовані в старій частині Львова, 

в історичних будівлях, що робить їх особливо привабливими для туриста. 

Загалом мережа нараховує понад 100 закладів у 32 містах України та світу [5]. 

Кожен заклад має свою неповторну історію та тематичне меню, цікавий 

дизайн та особливу локацію розташування, специфіку обслуговування і розва-

жальну програму. Запорукою успіху своїх ресторанів власники вважають те, що 

кожен їхній заклад не схожий на інший, але одинаково успішний, оскільки 

створення і запуск всіх проектів супроводжувалися нестандартними і диферен-

ційованими ідеями, яких не існувало на ринку. У свою чергу конкурентна 

боротьба на ресторанному ринку вийшла за межі тої площини, де ресторатори 

змагалися за відвідувача виключно своїм меню, перемістившись в площину 

особливої атмосфери, яка несла смислові навантаження та відтворювала певну 

локальну історію. У таблиці 1 наведено перелік основних концептуальних 

ресторанів компанії [5]. 

Таблиця 1 

Ресторани Холдингу емоцій «!Fest» 

№ 

з/п 
Назва закладу Концепція закладу 

1.  Grand cafe Leopolis 

Розташований в міській Ратуші. Головний акцент у меню зроблено 

на свіжій випічці. Тут для гостей готують популярні страви 

української та європейської кухонь 

2.  Opera underground 

Коктейль-бар: у меню – улюблені напої світової класики, а також 20 

авторських коктейлів з оригінальною подачею. Перший в Україні 

VR-коктейль 

3.  Дуже висока кухня 

У ресторані нема меню та офіціантів, лише кухарі та технічний 

персонал. Замість того, щоб обирати страви зі списку, гості можуть 

поспілкуватися з кухарем, який допомагає визначитися із 

замовленням 

4.  Театр пива «Правдa» 

Театр пива – це ресторан та завод-пивоварня «Правда», у якому 

гостей розважає духовий оркестр ПРАВДА-orchestra, кухарі готують 

авторські страви, працівники демонструють процес виробництва 

пива під час екскурсій на пивоварні та частують гостей пивом 

просто з чану 

5.  Реберня 
Основна страва закладу – смажені ребра, які готують на мангалі та 

відкритій кухні 
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6.  П’яна вишня 

Винний бар, в якому подають львівську вишневу настоянку, 

зроблену за традиційним рецептом на коньячному спирті з відбірних 

вишень 

7.  
Ресторація-музей 

«Гасова лямпа» 

Заклад висвітлює тему винайдення гасової лампи 1853 р. у Львові; 

інтер’єр декоровано численними зразками гасових ламп. Атмосфера 

ресторації доповнена тематичним колоритом, зокрема спалахами, 

вибухами, запахом гасу та музикою у стилі гранж і рок. Гостей частують 

фірмовими тематичними напоями – гасівка, бензинівка, вогнегасник; 

великий вибір живого пива та оригінальних пивних закусок, а ще копчені 

свинячі вушка та чоколядовий торт «Гуд бай, хвігура» 

8.  Дім легенд 

Кав’ярня, яка своїм дизайном нагадує будинок сажотруса та його 

сім’ї, де вони оберігають львівські легенди. Сажотрус колекціонує 

книги про Львів, стереже львівських левів, австрійську бруківку, 

споглядає за рівнем води в Полтві та пильнує за львівським часом. 

Їжу тут подають з п’єцу, пропонують домашні смаколики та власні 

настоянки 

9.  Криївка 

Знаходиться у підвалі кам’яниці №14 на Ринку. Концепція ресторану 

висвітлює події часів ОУН-УПА. Заклад оформлений під справжню 

партизанську криївку, де лунає патріотична музика 

10.  
Львівська копальня 

кави 

Кав’ярня-книгарня створена над легендарною кавовою шахтою на 

Ринку № 10. Ключова ідея закладу полягає у тому, що кава у Львові – 

це корисна копалина, яку видобувають так само, як вугілля чи торф 

11.  
Львівська майстерня 

шоколаду 

Виготовляє шоколадні вироби ручної роботи з бельгійського 

шоколаду. Асортимент містить понад 40 видів цукерок, з них 16 

видів трюфелі з різними смаками, цукерки з марципаном, кремові 

начинки і горішки в шоколаді. На першому поверсі можна 

спостерігати за процесом виробництва шоколаду 

12.  

Перша міська пекарня 

сирників та штруделів 

«Львівські пляцки» 

Головна концепція – найсмачніші штруделі, пляцки та сирники 

Львова 

13.  Мазох 

Mазох-кафе відтворює камерну атмосферу у стилі творів Леопольда 

фон Захер-Мазоха, на стінах цитати та предмети, які пов’язані із 

теорією мазохізму, двері до ресторану виконані у вигляді замкової 

шпарини. Їжа та напої містять афродизіаки, подають індивідуальні 

екстремальні коктейлі, доповнені атрактивним обслуговування 

14.  
Найдорожча ресторація 

Галичини 

Ресторан знайомить гостей зі світом масонства. На вході 

відвідувачів зустрічає брат-масон, який видає кожному чоловікові 

фартух і білі рукавички як обов’язкові атрибути Братства. Меню 

включає популярні європейські страви 

15.  

Перша львівська 

грильова ресторація 

м’яса та 

справедливости 

Інтер’єр ресторану оформлений грубими масивними меблями, як 

елементи декору використані клітки, ланцюги, сокира, різні 

пристосування для тортур. Основний акцент зроблений на м’ясних 

стравах, які готують на відкритій кухні 

16.  

Галицько-жидівська 

кнайпа «Під золотою 

розою» 

Заклад розташований в історичному єврейському кварталі Львова 

поблизу руїн синагоги Золота Роза. Меню сформоване на 

традиційній єврейській кухні, однак в меню нема цін, а вартість 

наїдженого залежить від вміння торгуватись, натомість інтер’єр 

розповідає про євреїв у Львові у міжвоєнний період 

17.  Пструґ, хліб та вино 

Увагу до ресторану привертають міський сурмач та дзиґармайстер. 

У меню представлений великий асортимент європейської та 

традиційної карпатської кухонь. Головною стравою є форель, 

старовинна назва якої пструґ. Тут її готують за декількома 

старовинними домашніми рецептами 

18.  
Відкрита кав’ярня 

«Біля Діани на Ринку» 

З квітня до листопада тут б’ється серце Львова. Кав’ярня 

розташована навколо фонтану Діани на площі Ринок. Вечорами тут 

танцюють танго і сальсу 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

64 

Варто зазначити, що діяльність Холдингу емоцій «!Fest» не обмежується 

лише концептуальними закладами ресторанного господарства. У Львові 

компанія володіє креативним простором «FESTrepublic» – це місто в місті, 

новий сучасний простір, «серце» Холдингу емоцій «!FEST», розміщене на 

території закинутого заводу «Галичскло» на вулиці Старознесенській, поруч із 

Замковою горою. На території колишнього заводу, будівлі якого були творчо 

адаптовані, розмістились головний офіс компанії, їдальня, навчальні аудиторії, 

дитячий садок, виробництво, склад, цілий ряд креативних підприємств, а також 

тут відбуваються фестивалі, вечірки, тематичні івенти тощо. 

Холдинг емоцій займається трейдингом кави (кавовий хаб пропонує 

найкращий вибір «specialty» кави з усієї Центральної Америки та Колумбії), 

надає послуги кейтерингу («!FEST кейтеринг», кейтеринг в коробці «Just EAT 

it!»), шиє одяг («Aviatsiya Halychyny» – спеціально розроблений бренд одягу 

поло), виробляє пиво та наливки, інвестує в нерухомість (проект «Квітка» – 

майстерня будинків), освітні, видавничі, мистецькі та благодійні проекти 

(дитячий садочок «Леосад», «Фонд вільних та небайдужих», «Видавництво 

Старого Лева», «Школа вільних та небайдужих», «Школа мистецтв вільних та 

небайдужих», «!FEST школа кухарів», «!FESTacademy», мультижанрова 

галерея сучасного мистецтва «Галерея 1,8 м3»), організовує фестивалі (Craft 

Beer & Vinyl Music Festival – фестиваль крафтового пива та музики з вінілів!), 

створює сувенірну продукцію (!FEST сувеніри, гончарня на Знесінні 

Поттерчуків), туристично-інформаційний продукт (туристично-івентова 

компанія «Just Lviv It!», інфо-центр «Just Lviv Tram»), запускає готельні 

проекти (апартаменти навпроти львівської Ратуші «Apartments Just Lviv It», 

«!FEST hotel»), крамниці та невеликі виробництва (Кондитерка на Лемківській, 

мережа крамниць «Два кроки від хати», магазин правдивої їжі «Дідо», 

Кооператива молока, Пекарня «Братванка») [5]. 

Для зручності своїх гостей компанія розробила спеціальну систему 

лояльності та мобільний додаток Lokal – універсальний ідентифікатор клієнта, 

який дозволяє ознайомитись з актуальними новинами та цікавими 

пропозиціями. Цей додаток допомагає гостям закладів швидко зареєструватися 

у програмі, легко слідкувати за балансом балів на рахунку, зручно отримувати 

актуальну інформацію про акції, новини та події [3]. 

Узагальнюючи, варто зазначити, що на ресторанному ринку Львова 

концептуальні заклади Холдингу емоцій «!Fest» посіли особливе місце та стали 

своєрідним туристичним брендом міста, до якого туристи приїжджають не 

лише заради історії та архітектури, але й задля можливості відчути особливу 

атмосферу львівських ресторанів.  Таким чином, ресторан, з добре продуманою 

концепцією, має перспективи для розвитку та успішного функціонування 

в умовах конкурентного ресторанного ринку. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО  

ГОСПОДАРСТВА У ЛЬВОВІ ЗА 2019 РІК 
 

На сьогоднішній день, є дуже актуальною дана тема статті, адже 

з кожним роком зростає популярність на відкриття закладів харчування 

рестораторами саме у Львові. Це не дивно, бо з кожним роком кількість 

подорожуючих лише значно зростає, оскільки місто було і є туристичним. Це 

є першим фактором, чому саме цю територію обирають майбутні власники 

нових закладів. Звичайно конкуренція дуже висока, тому ресторатори 

роздумують над особливістю закладу, яка буде виділяти його з-поміж інших. 

Також важливе регулярне розширення спектру послуг, адже потреби гостей 

постійно зростають. В цьому кожне підприємство проявляє свої креативні та 

оригінальні здібності, оскільки лише смачною кухнею та звичайною кавою вже 

нікого не здивуєш.  

Для дослідження нами були обрані об’єкти закладів ресторанного 

господарства за 2017 – 2018 роки. Дослідження було проведено згідно он-лайн 

сайтів [1,2,3,4]. Нами були опрацьовані найбільш відомі заклади ресторанного 

господарства, які мають свої сторінки на сайтах, які вдалось знайти та 

опрацювати. оскільки офіційної інформації по всіх закладах ресторанного 

господарства міста Львова на даний час немає. Порівняльний аналіз 

функціонування закладів у м. Львів наведено нижче на рис.1.  

У 2017 році відкрилося приблизно 31 заклад ресторанного типу, але це 

лише ті, що відомі згідно електронного ресурсу (онлайн сайтів). У 2018 році ще 

64 підприємства, а це на 33 заклади більше ніж попереднього. 
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Рис. 1. Дослідження функціонування закладів ресторанного 

господарства у м. Львів за 2017/2018 роки 

 

Згідно рис.1. можемо стверджувати, що ЗРГ щорічно збільшуються,  нові 

відкриття. Та успішно функціонують у місті. У порівнянні за 2017-2018 рр. 

немає стрімкого збільшення – стрітфуди.  

Можна зробити висновок, що ресторанна індустрія у місті Львові стрімко 

зростає практично з кожним днем. Нижче у табл. 1 наведені досліджені заклади 

ресторанного господарства, та їх місце розташування. 

Таблиця 1 

Аналіз існуючих ЗРГ у м. Львів 

№ Назва закладу 

ресторанного 

господарства 

Місце розташування / район 

1 2 3 

1 Epic cheeseburger cafe Вул. Галицька (Галицький р-н) 

2 П’яте підземелля Площа Ринок (Галицький р-н) 

3 Yellow цукор Проспект Шевченка (Галицький р-н) 

4 Om nom nom Вул. Кульпарківська (Франківський р-н) 

5 Чотири чебуреки Вул. Героїв УПА (Франківський р-н) 

6 Grand café Leopolis Площа Ринок (Галицький р-н) 

7 SDV coffee shop Вул. Краківська (Галицький р-н) 

8 Крем&Джем Проспект Червоної Калини (Сихівський р-н) 

9 Альтернативна кава Площа Коліївщини (Галицький р-н) 

10 Перша ліпша Площа Соборна (Галицький р-н) 

11 Кебабця Вул. Дорошенка (Галицький р-н) 

К-сть/од. 
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Продовження табл.1 

1 2 3 

12 Сковорода Вул. Костюшка (Галицький р-н) 

13 Craft&Kumpel ПлощаРинок (Галицький р-н);  

Вул. Кульпарківська (Франківський р-н) 

14 Zwin Вул. Кульпарківська (Франківський) 

15 Re:Bro Вул. Героїв УПА (Франківський) 

 

Згідно з табл.1, можемо стверджувати, що більшість закладів розташовані 

у центрі міста. У зв’язку з вигідним місцезнаходженням, про заклад дізнається 

все більше людей, що забезпечує його високим прибутком. Для підтримки 

статусу закладу власники подорожують по світу, набираються досвіду, 

приїхавши назад, застосовують здобуті знання на практиці у своєму бізнесі.  

За кордоном можна взяти на замітку цікаві поєднання продуктів, 

технології приготування страв та деякі елементи інтер’єру. Вони намагаються 

відвідувати курси для підвищення кваліфікації та заохочують до цього свій 

персонал. Це допомагає постійно впроваджувати щось нове, підвищувати 

конкурентоспроможність та покращувати якість послуг. В результаті гості 

надаватимуть перевагу саме цьому закладу. 

А також нами проводилося дослідження, а саме, яка кількість відкрито 

нових ЗРГ у 2019 року. Оскільки всі заклади ресторанного господарства за цей 

рік не висвітлені в онлайн джерелах [5], то можемо стверджувати, що це 

невелика частина з них: 

 

 
 

Рис. 2. Кількість ЗРГ, які відкрились у м. Львів у 2019 році 
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Отже, згідно рис. 2. можна зробити висновок, що основними напрямками 

у Львові можна вважати: винні, пивні бари, заклади з історичним минулим, 

а також впроваджено кухні світу у практику міста.  Також лідером за кількістю 

відвідувань залишаються піцерії, які спеціалізуються не тільки на приготуванні 

піци, але й пасти. Туристи зацікавлені історією міста Львова, тому обирають 

заклади з історичними легендами та традиційною українською кухнею. Також 

культурна столиця України вирізняється з-поміж інших міст старовинними 

будівлями та атмосферою, особливо влітку, коли кафе та ресторани 

функціонують не лише в приміщенні, але й на вулиці.  
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПОДІЄВОМУ ТУРИЗМІ  
 

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку туризму за даними 

оцінки Всесвітньої туристичної організації є подієвий туризм. До нього 

відносяться такі види подій як: фестивалі, карнавали, паради, урочистості; 

конференції, форуми, симпозіуми, круглі столи; освітні заходи: семінари, 

тренінги, курси підвищення кваліфікації; спортивні змагання (наприклад, 

Олімпійські ігри); концерти, фільми, театральні постановки; ювілеї, весілля; 

ділові заходи: виставки, ярмарки, презентації, відкриття бізнесу, прийом, події, 

пов’язані з просуванням торгової марки тощо. Подієві ресурси належать до 

динамічних чинників формування туристичних потоків, оскільки вони містять 

мотиваційні передумови для подорожей до місць, де відбувається подія або 

явище. Подієві ресурси охоплюють найважливіші прояви сучасного 

суспільного життя з модою до глобалізації, екології, активного і здорового 

способу життя, вірувань та уявлень про стиль та стереотипи поведінки людини 

в суспільстві, включаючи їх пропаганду та механізми реалізації.  

У той же час негативні та фатальні наслідки від терористичних актів та 

катастрофічних природних явищ під час проведення масових заходів можуть 

мати величезний деструктивний вплив на розвиток туризму в місцях 

зазначених небезпек. На жаль, виклики глобалізації останніх десятиліть 

створюють додаткові ризики для туристів, мандрівників та прочан, що, перш за 

все, пов’язані з тероризмом, етнічними та етнічними конфліктами. Жертвами 

терористів є тисячі паломників і туристів, що суттєво впливає на розвиток 

сталого туризму в окремих країнах та регіонах.  Саме тому подорожуючим до 

подієвих дестинацій слід приділити особливу увагу політичній  та соціальній 

ситуації в країні перебування, щоб не стати жертвою певної провокації або не 

стати зосередженням уваги екстремістських елементів [1].  

Вкрай важливим аспектом туристичних подорожей є безпека в подієвому 

туризмі під час масових заходів: на фестивалях, чемпіонатах з футболу, 

Олімпійських іграх,  тощо. Світ ніколи незабуде події Олімпійських ігор 

в Мюнхені в 1972 році, які були відзначені кривавими епізодами, коли під час 

Ігор вісім учасників руху «Чорний вересень», що пов’язані з Лігою визволення 
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Палестини, штурмували будинок, де проживала ізраїльська делегація, внаслідок 

чого загинули дві команди та були взяті в заручники ще дев’ять осіб.  

Існує набір вимог Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з питань 

забезпечення безпеки проведення Олімпійських ігор (показник, вимоги якого мають 

бути безумовно дотримані країною, що приймає Ігри). Але з кожним роком виконання 

вимог безпеки на Олімпійських Іграх стає все витратнішим для їх організаторів.  

За оцінками британського каналу Sky TV, при бюджеті Олімпіади в Лондоні 

у розмірі $ 37,4 млрд., сума витрат на антитерористичні заходи безпеки склала 

$ 1,7 млрд, зусилля служб безпеки і розвідки – $ 6,9 млрд, оновлення транспортної 

інфраструктури Лондона для поліпшення безпеки руху транспорту – $ 10,1 млрд. [4]. 

На підготовку до зимових Олімпійських ігор в Сочі було витрачено 

в цілому 214 млрд. рублів ($ 6,39 млрд), витрати на безпеку Ігор склали 

57,8 млрд. рублів ($1,73 млрд.) – майже 30 % бюджета Олімпіади! Заходи 

безпеки, що були здійснені для забезпечення проведення Олімпіади – 2014 

в Сочі, є абсолютно безпрецедентними. На Чемпіонаті світу з футболу 2014 

року в забезпеченні безпеки туристів в дні чемпіонату брало участь 110 тис. 

поліцейських і понад 55 тис. військових регулярної армії. Спокій Бразилії на 

чемпіонаті обійшовся більш ніж в $ 800 млн [4 ]. 

На сьогоднішній день, терористів все частіше обирають для свої актів 

місця масових заходів, фестивалів, концертів на площах та стадіонах. Так, 

увечері 13 листопада 2015 роки три скоординованих групи терористів вчинили 

серію нападів в Парижі (Франція) і його найближчому передмісті Сен-Дені. 

В цілому жертвами терактів стали 130 людей, більше 350 були поранені. Три 

людини стали жертвами трьох терористів-смертників біля стадіону «Стад де 

Франс». Найбільше жертв було в концертному залі «Батаклан», де проходив 

концерт американської рок-групи Eagles of Death Metal. В «Батаклане» під час 

нападу терористів знаходилося до 1,5 тисячі чоловік. Невідомі взяли  

в заручники відвідувачів концертного залу і відкрили по них стрілянину, 

частини глядачів вдалося врятуватися втечею. В результаті дій терористів  

в концертному залі загинули 89 осіб, у тому числі музичний менеджер групи 

Нік Александер. Щонайменше 50 людей загинуло, більш ніж 400 отримали 

поранення на фестивалі в країні в Лас-Вегасі в ніч на 2 жовтня на фестивалі 

кантрі-музики Маршрут 91, вбивство в історії Сполучених Штатів [6]. 

На жаль, 21 століття не принесло світу мир та спокій. Загроза 

терористичних актів все більше непокоїть подорожуючих, і на це є вагомі 

підстави. За умов сучасних змін клімату, спостерігається суттєве збільшення 

кількості катастрофічних погодних явищ та їх інтенсивності, які негативно 

впливають на туристичну сферу. Особливо небезпечними такі явища стають під 

час масових заходів  та подієвого туризму за умов великого скупчення людей. 

Сильні шквали вітру, катастрофічні зливи, смерчі, удари блискавок є причиною не 

тільки припинення заходів, порушення інфраструктури, але й летальних випадків. 

На сьогоднішній день все більше уваги приділяється використанням 

інноваційних технологій попередження катастрофічних природних явищ. Так, 

в Україні в 2016 році введено в експлуатацію унікальну систему грозо- та 
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шквалопеленгації, яка дозволяє з завчасністю дві години та точністю до 200 

метрів визначати місце та напрям просування шквалів, смерчів, катастрофічних 

опадів. Але, на жаль, ця система так і не знайшла поширення серед 

організаторів масових заходів, органів місцевого самоуправління [5].  

Дієвим прикладом успішної організації безпеки в подієвому туризмі 

є організація і проведення в Україні ЄВРО-2012 та Євробачення-2017. Поліція 

також підготувалася практичні поради для громадян України та її гостей, щоб 

уникнути правопорушень під час міжнародного пісенного конкурсу. У поліції для 

іноземних туристів розроблено інструкцію з безпеки «Гід з безпеки» для іноземних 

гостей «Євробачення-2017». Важливим аспектом безпеки масових заходів є безпека 

дітей на цих заходах. Поширена на ЄВРО-2012 «Абетка для дітей» доступно 

регламентувала правила безпечної поведінки дітей на заходах [2, 3]. 

Отже, основними чинниками ризиків в подієвому туризмі є: криза 

в соціально-економічній та політичній ситуації країн, епідемії, природні та 

техногенні катастрофи. Для їх попередження та мінімізації негативних 

наслідків потрібні ефективні механізми  взаємодії суб’єктів туризму, державних 

установ, а також відповідне фінансування заходів безпеки. 
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Глобальна екологічна і економічна криза серйозно підвищила інтерес до 

рекреаційних можливостей курортної медицини, що оптимально впливає на 

http://www.naftogazcard.kіev.ua/%20page133.htm
http://www.naftogazcard.kіev.ua/%20page133.htm


ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

72 

стан людини. На початку третього тисячоліття людство знову звернулося до 

природних методів оздоровлення. 

В Україні, за прогнозами експертів, розвиток інноваційних центрів 

здоров’я у вигляді так званих рекропарків, рекрополісів, курортополісів 

і рекреаційних зон в традиційних курортних регіонах (Карпати, Полісся, 

узбережжя Азовського і Чорного морів) дозволяє сформувати загально-

національну оздоровчу мережу, інтегровану в міжнародну світову спільноту. 

Діяльність у сфері поліпшення роботи курортів і санаторіїв України повинна 

перетворити курортну справу на високорентабельну і конкурентоспроможну 

галузь економіки, оскільки Україна має великі природно-географічні та 

соціально-культурні рекреаційні ресурси. Ці ресурси мають такі незаперечні 

властивості, як привабливість, доступність, екскурсійну значущість, 

потенційний запас тощо. Причому, привабливим мотивом прагнення до 

соціально-культурних ресурсів зазвичай служать відпочинок, дозвілля, розваги, 

пізнання, паломництво, ностальгія, а у останні роки – ділові зустрічі, 

переговори і конференції для вирішення різноманітних проблем бізнесу. 

Об’єднані з ними, як правило, територіально, природно-географічні ресурси 

є привабливими для реалізації завдань відновлювального лікування, оздоровлен-

ня, фізичного удосконалення і досягнення високих спортивних результатів [2]. 

Враховуючи, що медична реабілітація пацієнтів з різними захворю-

ваннями, що проводиться в курортних умовах, орієнтована, перш за все, на 

застосування адекватних методів активуючої, рухової терапії, комплексні 

програми відновлювального лікування останнім часом стали доповнюватися не 

тільки реабілітаційними, але і рекреаційними (оздоровчими, пізнавальними, 

туристичними, спортивними) послугами. 

З медичної точки зору, рекреація – найбільш цінний виду туризму, 

направлений на відновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку поза 

житлом на лоні природи, в сприятливих кліматичних умовах. Для реалізації цієї 

мети пацієнтам і туристам-рекреантам на курортах надаються різноманітні 

рекреаційні послуги (recreation facility). Заходи використовують в оздоровчих, 

туристських, спортивних і пізнавальних цілях основні природно-рекреаційні 

ресурси (клімат, мінеральні води і лікувальні грязі) і спеціальні засоби для 

підвищення загального психофізичного потенціалу і розвитку окремих 

функціональних систем організму [3]. 

Останнім часом ринок лікувально-оздоровчого туризму зазнає змін. 

Традиційні курорти стають все більш поліфункціональними оздоровчими 

центрами, розрахованими на широке коло споживачів. В світі росте кількість 

людей, які хочуть підтримувати добру фізичну форму і потребують 

відновлювальних антистресових програм. В основному це люди середнього 

віку, не байдужі до активного фізичного відпочинку. В умовах курорту для цих 

категорій рекреантів можливе проведення дуже широкого спектру 

рекреаційних програм та послуг, серед них – оздоровча ходьба, різноманітні 

спортивно-рекреаційні вправи, ігри тощо [1].  

Для рекреаційних форм туризму характерні велика тривалість поїздки, 

менша кількість відвідуваних місць призначення і, відповідно, велика 
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тривалість перебування в одному місці (як правило – курорт на морському 

узбережжі). Великий розвиток отримують такі види туризму як авто, мото, 

велотуризм; кінний, лижний і інші сучасні форми активного відпочинку – 

поїздки і екскурсії по річках і морі на човнах, байдарках, яхтах, плотах, 

віндсерфінг, дайвинг (підводне плавання). Але найбільшою популярністю 

відвіку користується пішохідний туризм, коли пересування по маршруту 

проводиться пішки. 

Спортивні ігри посідають значне місце в лікувально-оздоровчому процесі 

та дозвіллі і, безумовно, користуються незмінною привабливістю. Ігри 

виховують і розвивають уважність, витривалість, спритність, швидкість, силу, 

і головне – будять позитивні емоції (що є дуже цінним у рекреаційно-

лікувальному процесі). 

Розрізнюють наступні форми ігор в лікувально-оздоровчому процесі 

залежно від навантаження [1]: 

− ігри на місці (настільні): шашки, шахи, доміно, лото, настільні футбол, 

баскетбол, хокей, більярд тощо; вони не мають значної дії на серцево-судинну 

і дихальну системи, але, викликаючи позитивні емоції, відвертають увагу від 

хворобливих почуттів і переживань; 

− малорухливі ігри: крокет, кегельбан, серсо тощо, які злегка тонізують 

серцево-судинну, дихальну і нервову системи, підвищують обмін речовин; 

− фізкультурні атракціони: накидання кілець, “снайпер”, “рибалка” 

тощо, які помірно тонізують вегетативні функції, викликаючи позитивні емоції; 

− рухливі ігри: умовно поділяються на некомандні (“Кішки та мишки”, 

“Третій зайвий” тощо), командні (“Ніч-день-ніч”, “Ворона-горобець” тощо) 

і перехідні до спортивних (“Захист фортеці” тощо); вони впливають на 

вегетативні функції, викликаючи позитивні емоції; 

− ігри на місцевості (на лузі, у лісі, на воді, на снігу): значно 

підвищують психофізичний тонус і мають загартовуючий і оздоровчий ефект; 

− спортивні ігри: малий і великий теніс, бадмінтон, волейбол і елементи 

баскетболу, а також городки, крокет, гольф, більярд, боулінг. Вони дають 

значне навантаження на весь організм і тому їх застосовують у період 

одужання. 

На жаль, наведений перелік доступних в даний час оздоровчих послуг 

упроваджується поки лише у великих сучасних  оздоровчих закладах. Розвиток 

лікувально-рекреаційного туризму гальмується низкою загальноекономічних, 

політичних та галузевих чинників, які спричинили неадекватний вплив на 

природно-ресурсний, історико-архітектурний та рекреаційний потенціал 

України.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ: АСПЕКТНИЙ ПІДХІД 
 

У сучасному світі основною метою підприємств туристичного бізнесу 
є максимізація можливостей збільшення прибутку та підвищення рентабельності. 
Це означає, що одним з найважливіших факторів подальшого розвитку 
туристичної фірми є потік грошових коштів, що перевищують платежі.  

В результаті виробництва і реалізації товарів (послуг) формуються 
фінансові ресурси туристичного агентства, що забезпечують кругообіг 
основного та оборотного капіталу і взаємовідносини із завоювання ніші ринку 
або виходу на світовий ринок, надалі розраховуючи на отримання доходу фірми 
та підвищення його рентабельності [1, с. 25]. 

Управління рентабельністю означає забезпечення бажаної динаміки 
певних коефіцієнтів. Оскільки при розрахунку тих чи інших коефіцієнтів 
рентабельності використовуються різні бази, управління рентабельністю 
передбачає не тільки вплив на фактори формування прибутку (т. з. окремі види 
доходів і витрат), але і вибір структури активів, джерел фінансування, видів 
виробничої діяльності. Зокрема, змінюючи цільову структуру капіталу, можна 
впливати на показники рентабельності інвестицій; змінюючи структуру 
виробництва, можна впливати на рентабельність продажів. У будь-якому 
випадку ефективність і доцільність прийнятих рішень буде оцінюватися 
комплексно - показниками прибутку і коефіцієнтами рентабельності; крім того, 
повинні враховуватися суб’єктивні моменти, фактори і результати. 

Також необхідною умовою стабільності компанії і її високого рівня 
рентабельності виступає стійкість фірми, на забезпечення якої впливають певні 
чинники, наведені на рис. 1.  

 

 

Рис. 1 «Чинники, що впливають на стійкість туристичної фірми» 
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Таке різноманіття факторів породжує наявність декількох видів стійкості. 

Стосовно організації можна виділити внутрішню, зовнішню і фінансову 

стійкість. 

Внутрішня стійкість забезпечується стабільно високим фінансовим 

результатом функціонування організації. Основою досягнення внутрішньої 

стійкості виступає елемент активного реагування на внутрішні і зовнішні зміни. 

Зовнішня стійкість забезпечується стабільністю зовнішнього економіч-

ного середовища, в якій здійснюється діяльність компанії. В основі зовнішньої 

стійкості лежить цивілізований розвиток ринкових відносин в країні  

і в світовому співтоваристві і їх ефективне державне (міжнародне) регулювання. 

Фінансова стійкість являє собою стабільне перевищення доходів над 

витратами компанії, що забезпечує вільне маневрування грошовими коштами, 

ефективне їх використання і сприяє безперебійному процесу виробництва 

і реалізації продукції. Отже, фінансова стійкість забезпечує поступальний 

розвиток компанії на основі зростаючих показників обсягів діяльності, прибутку 

та власного капіталу при забезпеченні допустимого рівня ризику. Фінансова 

стійкість формується в процесі всієї фінансово-господарської діяльності компанії 

і є основною складовою загальної стійкості організації [2, с. 25]. 

На сьогоднішній день, роль управління прибутком велика і її необхідно 

впроваджувати в діяльність компанії в якості безперервного процесу, що 

включає в себе послідовне дотримання певних етапів, наведених у табл.1. 

Таблиця 1  

«Етапи ефективного управління прибутком туристичного бізнесу» 

№ п/п Етап Опис 

1 Моніторинг Для ефективної роботи підприємств гостинності 

вкрай важливий збір даних і їх використання в 

прийнятті рішень про майбутню діяльність компанії. 

З розвитком управління доходами як дисципліни 

розвивалися і автоматизовані інструменти, які дають 

змогу більш глибокого вивчення і відстеження 

бізнес-процесів, яке є трудомістким і витратним без 

застосування технологій. 

2 Прогнозування В даному пункті важливе значення має предмет 

прогнозування. Звіт про прибутки і збитки, як 

правило відображає якусь сегментацію клієнтів, 

прогнозування якої є корисною для здійснення 

фінансових прогнозів в рамках конкретної моделі. 

Проблема такого підходу полягає в тому, що 

традиційний підхід до сегментації ринку є кінцевим 

продуктом численних видів діяльності і не завжди в 

правильній формі узгоджується з поведінкою 

клієнта. 

3 Ціноутворення В наслідок недостатнього розуміння «управління 

доходами», її призначення іноді може бути 
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Продовження табл. 1 

поплутано зі зміною цін або ж дисконтированием. 

Насправді система ціноутворення в індустрії 

гостинності набагато складніше. З огляду на 

особливості готельних послуг стає неможливим 

використання рівноважного ціноутворення, де крива 

попиту відповідає кривій пропозиції. Інші способи і 

методи ціноутворення можуть включати в себе такі 

елементи, як: конкурентна цінове позиціонування, 

брекетінг, апселлінг і ін.  

4 Управління 

ресурсами 

Після прогнозування майбутнього попиту і 

визначення стратегії ціноутворення необхідно 

впроваджувати управління ресурсами (номерами), 

яке означає дозвіл або обмеження продажів, 

виходячи з конкретних умов. 

5 Розподіл Спеціаліст з управління доходами повинен 

продумати, як найкращим чином використовувати 

потенціал, який кожен з каналів може надати. 

Витрати та ефективність виробництва також значно 

варіюються в залежності від каналу, тому прийняття 

до уваги цих елементів дуже важливо при визначенні 

стратегії розподілу. 

6 Комунікація Культура компанії, яка підтримує зусилля, 

спрямовані на управління доходами є життєво 

важливим. Без цього застосування принципів 

управління доходами буде менш ефективно. 

 

Основним інструментом ефективної діяльності підприємства є аналіз. Це 

практично єдиний інструмент оцінки надійності потенційного партнера, так як 

взяті у відриві один від іншого дані бухгалтерської звітності не дозволяють 

скласти цілісну картину фінансового становища підприємства. Успіх 

ефективної діяльності на всіх щаблях управлінської ієрархії безпосередньо 

залежить від своєчасно прийнятих управлінських рішень. А правильно 

прийняте управлінське рішення, його раціональність і ефективність на основі 

попереднього економічного аналізу є основною складовою ефективного 

функціонування туристичного підприємства. 
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STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM BUSINESS IN BULGARIA 

 

The modern tourism industry in Bulgaria is one of the fastest growing sectors 

of the world economy and is considered both as an independent type of economic 

activity and as an intersectoral complex. For decades, Bulgaria has been a favorite 

tourist destination of Ukrainians and Russians. Bulgarian resorts, well known for 

their excellent climate, offer guests good hotel conditions, low prices and high quality 

tourist services. That is why the opportunity to fully relax, go on interesting 

excursions attracts thousands of Ukrainian citizens to Bulgaria. Completed at the 

beginning of the Socialist period, the tourist image of Bulgaria has bright features, 

though, are too focused on the summer sea holidays, can contribute to the 

strengthening of the tourist image of the country. Tourism announced the priority of 

State policy of Bulgaria and holds a prominent place in the cultural diplomacy. 

Benefit from an attractive tourist image of the country to strengthen its political and 

economic position in the international arena. 

Bulgaria also boasts a diverse and picturesque nature: 380 km of coastline with 

golden sands, 16 mountain peaks, endless valleys and hills, more than 600 mineral 

springs, many mountain and underground caves, clean sea and mountain air, diverse 

flora and fauna. Bulgaria is a recognized leader in beach holidays. However, 

gradually the country begins to develop related areas. Surfing, diving, water skiing 

and underwater archeology are already available at most resorts. Yachts are offered 

for rent in the ports of Balchik, Varna, Sveti Ulas, Nessebar and Burgas. 

Balneological resorts are also developing, where the beneficial effects of 

underground springs and mountain air can be supplemented with exotic spa 

treatments. Also in the picturesque mountain corners are a large number of hotels, 

tourist bases and recreation centers, most of them operate throughout the year. The 

development of tourism in Bulgaria promotes its profitable transport–geographical 

position on important international road, air and rail lines. Because Sofia is 

undergoing international highway, which is the shortest path between Europe, Small 

Asia, Middle and Middle East. The territory of the country are several freeways that 

connect Bulgaria with Romania, Russia, Greece, Germany and other countries. For 

many years created significant resource base for the development of tourism. 

Summary of such world–famous big tourist complexes on the Black Sea coast, as 

«Sunny Beach», «Golden Sands», «Friendship», «Albena», mountain tourist 

complexes «Bansko», «Pamporovo», «Borovets». Many cities and tourist complexes 

of Bulgaria are becoming more popular as centers of international congresses, 

conferences, symposia, as well as major pipelines. Therefore, increasing the number 

of tourists who come to this country as participants of international scientific 

meetings as well. 
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Since 1990, Bulgaria has undergone important changes in the Organization and 

the geographical orientation of international tourism, which greatly weakened the 

«levers» of influence in this sector. Tourism today is a powerful industry with leading 

positions in the national economy, which in the 2015 provided nearly 15% of GDP. 

However, the actual impact of tourism on the economy (direct and indirect) is much 

more, because many industrial and service activities is largely dependent on tourism. 

For the period from 2019 to 2020 for the development of tourism in Bulgaria have 

been made very important steps:  

– Tourism Development Strategy developed for the next 16 years;  

– created by the Ministry of tourism of the active active team;  

– adopted new regulator legal act of categorization of means of 

accommodation and food, which is the basis for improving the quality of tourist 

services. 

On the basis of the development strategy of tourism up requirements for hotels 

4 and 5 stars to increase the number of paying tourists and sales of high–quality 

product. Was the categorization of campgrounds and introduced minimum 

requirements to them (electricity and water). It also introduced a system of Hotelstars 

Union – it is convenient both for tourists and hotels, allowing adequately compare 

institutions hosted in different countries. The strategy includes long term step–by–

step plans to attract investments, development within the tourism, training of the 

highest skill and staff who will be involved in the tourism industry. All these 

measures can greatly improve the image of the Bulgarian tourism. Predicted Bulgaria 

will lead in five of the main tourist countries in Central and East Europe. The country 

will become a territory year–round tourism, characterized by pronounced ethnic 

identity, cultural and natural sights. 

The key idea of the tourism development Strategy is diversification, not just 

focus on seasonal tourism. Besides, on the territory of Bulgaria will create a tourist 

offer addressed to persons older than 65 years, as the increase in the length of active 

life is one of the most significant trends that affect the modern world tourism. This 

age group will be offered: balneological resorts, as well as the cultural, ecological and 

rural tourism. In Bulgaria, in the shortest possible time will be developed a special 

program, the implementation of which will make the country extremely conducive 

for people age which exceeded 50 years. The main motivation for moving to Bulgaria 

can become a high life expectancy, along with low expenses. 

Then you should pay attention to the main problems of the Bulgarian tourism 

and ways to resolve them. 

Problems Solutions 

Absent a clear image of Bulgaria as a tourist 

destinations 

Create a clear image of Bulgaria as 

a tourist destinations 

Uncoordinated advertisement due to poor 

funding of the State Tourism Administration, 

not effective marketing campaigns to 

promote Bulgaria as tourist destinations 

Active national marketing and 

advertising tourism 
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The most advanced types of tourism in Bulgaria is: sea–52.4 %; Ski–16.2 %; 

cultural–historical–11.1 %; SPA–tourism–6.6 %; Ecotourism – 4.2 %; Tourism – 

4.1 %. Bulgaria is in second place after Iceland, the number of sources of mineral 

water. The country has opened more than 600 sources represented almost all types of 

mineral waters, which are found around the world. Weaker presented but also are 

promising types of rural tourism, wine, adventure (Bulgaria is in third place after the 

Czech Republic and Slovakia for potential development of adventure tourism), event, 

camping, golfing and hunting Tourism According to the World Tourism Organization 

(UNWTO) is expected to average annual growth of international tourist trips in the 

world at 3.3% in 2030 if Bulgaria would develop new tourist products, you can 

expect that tourist travel in the country will commemorate the annual increment of 

4% by 2020 and by 3% for the period from 2020 to 2030. According to these 

forecasts, and other equal conditions can be expected in 2020 Bulgaria will attract 

more than 9 million foreign visitors, and in 2030 – more than 12 million foreign 

visitors. 

 

 

 

Sustainable development of the Bulgarian 

tourism 

Tourist activity that allows you to 

save for the long term natural, 

cultural and social resources, and 

promotes economic development 

Is the seasonality of tourism (a strong 

dependence on marine tourism) 

Diversification of tourism and 

limiting the influence of the 

seasonal factor 

Insufficient infrastructure in the inner part of 

the country (airports, roads, public transport) 

Creating specialized tourist 

infrastructure for the development 

of new and alternative tourist 

products 

The lack of State regulation of tourist 

business 

Effective State control, support for 

tourism and reduction of grey 

economy in tourism 

Lack of planning in the use of the territory 

(excessive construction, territorial 

concentration of tourist production resources) 

The imposing of a State ban on 

excessive construction in tourism 

(especially during the season) 

Nestalìst′ regulations that determine the rules 

of the tourism business in the country 

Improvement and the creation of 

a permanent legal base of tourism 

activity 

Inefficient system of planning, recruitment, 

selection, motivation and professional 

development training in tourism 

The introduction of mandatory 

programs for training managers in 

tourism 

Low degree of readiness for meeting and 

tourist service 

Professional training with an 

emphasis on practice 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ 

РОЗВИТКУ ІМІДЖУ КРАЇНИ 

 

Проникнення Інтернету в усі сфери соціальної та економічної діяльності 

стрімко зростає. Динаміка збільшення числа користувачів всесвітньої павутини 

має постійну тенденцію до зростання. На основі сучасних інформаційних 

технологій формуються нові засоби комунікації, мобільні засоби зв’язку, 

активно розвиваються соціальні мережі. 

Якщо звернутися до статистичних даних і результатів досліджень різних 

аналітичних компаній, можна з упевненістю говорити про високий потенціал 

розвитку нових форм туристичних просторів, що виходять за традиційні рамки 

у вигляді подальшої активізації проникнення нових інформаційно-

телекомунікаційних технологій в повсякденне життя. 

Сьогодні на базі інтерактивних панорам створюються екскурсії, тури, а також 

презентації країн. Держави, прагнучи підвищити привабливість тих чи інших 

напрямків, створюють цілі віртуальні проекти, за допомогою яких просувають 

національний турпродукт і залучають до регіону туристський потік. 

Надзвичайний інтерес, сучасний підхід до реалізації віртуального 

простору, орієнтованого на створення іміджу території і туристичної 

привабливості, представляє портал GoogleArtProject, який здобув всесвітню 

популярність. У рамках порталу на цей момент представлено більше 

50 найбільш знаменитих музеїв світу таких міст, як Нью-Йорк, Берлін, Лондон, 

Прага, Амстердам, Вашингтон та інші. Цей проект об’єднав більше тисячі 

творів мистецтва, зробивши їх доступними в будь-якій точці світу. Віртуальні 

музеї від Google дозволяють перейти на якісно новий рівень збереження 

і передачі культурної спадщини майбутнім поколінням. 

Для реалізації проекту розробники «перенесли» в приміщення музеїв вже 

випробувану на проекті GoogleEarth технологію StreetView, також засновану на 

віртуальних панорамах. Користувач може рухатися навсібіч, переходити з зали 

в зал, підходити до будь-якої картині і розглядати її в найдрібніших деталях, аж 

до найслабших і непомітних мазків. Більш того, кожен музей виділив одну 

картину, яка була сфотографована з дозволом 7 тис. мегапікселів, що дозволяє 

розглянути навіть найдрібніші тріщини полотна. Система дає можливість 

користувачеві перемикати варіанти відображення інформації (віртуальний тур 

або галерея експонатів). Доступна також додаткова інформація: план музею; 

опис залу, в якому зараз знаходиться користувач; відомості про картину (назва, 

автор, розміри); біографія художника; відео про історію картини; цікаві 

історичні замітки та інше. До кожного твору мистецтва можна залишати 

коментарі, ділитися своїми враженнями, давати посилання своїм друзям. 
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Так, наприклад, колишній королівський палац, а в даний час найбільш 

відвідуваний в світі музей – «Лувр», при державній участі та підтримки 

спонсорів, в особі директора Жана-Люка Мартінеса, створив віртуальний тур 

по Лувру. Це, мабуть, один з найбільш просунутих віртуальних музеїв в світі, 

що нагадує комп’ютерну 3D гру. Використовуючи віртуальний тур по Лувру, 

можна отримати повноцінну інформацію про експозицію музею. Також можна 

пильно і ретельно розглянути будь-яку картину. Безумовно цей, проєкт додав 

позитиву до іміджу країни в цілому і Парижу, зокрема [1].  

Міністерство туризму Італії профінансувало проект відомого фотографа Ганса 

фон Вейсенфлю, в якому основний акцент був зроблений на історико-культурній 

спадщині країни. Був зібраний широкий перелік екскурсій, але найпопулярнішим став 

тур по площі Сан-Марко у Венеції. Була виконана величезна ретельна робота 

з корекції і редагування (змінено: 294 людини, 65 голубів, 9 чайок). 

У США був створений віртуальний музей Білого Дому. Творці надали 

користувачам можливість познайомитися з внутрішнім облаштуванням будівлі – 

житла американських президентів, побачити фотографії інтер’єрів, докладний 

опис всіх приміщень, 3D-зображення відомого Овального кабінету [2].  

У Китаї в рамках проекту «BeyondSpaceandTime» компанією IBM 

і владою Китаю створена вражаюча віртуальна модель імператорського палацу 

Заборонене місто, розташованого в центрі Пекіна. Реалізація даного проєкту 

зайняла три роки і понад три мільйони доларів. Проєкт реалізовано на кшталт 

гри SecondLife і дозволяє вивчати імператорський палац, обравши роль одного 

із дев’яти персонажів епохи династії Цин. Серед персонажів – євнухи, 

військові, чиновники, імператорські наложниці. 

Під час віртуальної прогулянки по Забороненому місту не можна бігати 

і швидко пересуватися. Це зроблено для того, щоб не відволікати інших 

відвідувачів, з якими можна взаємодіяти у віртуальному світі, від вивчення 

палацу. Для того, щоб прогулятися по віртуальному Забороненому місту, 

необхідно завантажити спеціальне програмне забезпечення з сайту проєкту 

«BeyondSpaceandTime». Час завантаження файлу при широкосмуговому 

доступі в Інтернет, згідно з даними ресурсу, складе півгодини. Як відзначають 

творці і розробники програми, протягом півроку після запуску проєкту, 

кількість відвідувачів реальної екскурсії збільшилась на 15%. 

Подібні віртуальні проєкти також започаткували в Японії, Гонконзі, 

Мексиці, Франції, Данії, Англії, Кіпрі, Індії та інших країнах.  

Інший цікавий проєкт, який слід згадати, представлений у Вищій 

технічній школі Цюріха (Швейцарія). Це комп’ютерна модель Швейцарських 

Альп, по якій гуляють віртуальні туристи. На екрані комп’ютера 

демонструються реальні альпійські ландшафти, причому їх можна змінювати: 

насадити гай або миттєво вирубати його під корінь, запустити стадо корів, 

засипати яр, прокласти стежку, облаштувати місце для пікніка. Щоразу по 

зміненому ландшафту пускають «туриста», який потім висловлює свою думку 

про красу пейзажу і про легкість подолання маршруту. Будується в певному 

місці підйомник або фунікулер і з’ясовується, чи буде він користуватися 
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популярністю у мандрівників. В основі програми лежать дані опитувань 

справжніх туристів, які подорожували Альпами. Їх розпитували про те, які 

ділянки маршруту та привабливі гірські ландшафти викликали найбільше 

захоплення, чому вони обрали той чи інший маршрут, які місця хотілося 

б відвідати ще раз та що в дорозі не сподобалося. Рекомендації моделі 

переносяться на місцевість, що дозволяє збільшити потік туристів.  

Отже, віртуальний туризм є потужним засобом підвищення добробуту, 

важливим інструментом підтримки позитивного іміджу країни. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Термін «стратегічне управління» був введений наприкінці 60 – початку 

70-х рр. ХХ ст. для того, щоб позначити різницю між поточним управлінням на 

рівні виробництва і управлінням, що здійснюється на вищому рівні. 

Необхідність фіксації такого розходження була викликана, в першу чергу, 

змінами в умовах ведення бізнесу. Провідною ідеєю, що відбиває сутність 

переходу від оперативного управління до стратегічного, виявилася ідея 

необхідності переносу центра уваги вищого керівництва на оточення, для того 

щоб відповідним чином і вчасно реагувати на зміни, що відбуваються в ньому.  

Існує багато визначень терміну стратегічне управління. Всі вони 

зводяться до розуміння того, що стратегічне управління – це багатоплановий 

управлінський процес, який допомагає формулювати та реалізовувати 

ефективні стратегії, що сприяють взаємодії організації з її оточенням для 

досягнення довготермінових цілей. Мета стратегічного управління – це 

визначення місії, цілей та стратегій, розробка і забезпечення виконання системи 
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планів як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів з удосконалення 

підприємства та його окремих підсистем, що є основою його 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі.  

Забезпечення стабільної ефективної діяльності підприємств у довго-

тривалому періоді в умовах постійного ускладнення і нестабільності 

зовнішнього середовища їх функціонування: посилення конкуренції, зміни 

технологій, появи різноманітних нових цілей тощо, – висуває на перший план 

вимогу пошуку нових підходів до управління вітчизняним підприємством, як 

суб’єктом господарювання. Туристичний ринок не є виключенням. На сьогодні 

у світовій практиці таким підходом до забезпечення ефективності 

й конкурентоспроможності господарювання підприємств в довгостроковому 

періоді в нестабільному агресивному ринковому середовищі і виступає 

стратегічне управління [1]. На жаль, в Україні теорія і практика стратегічного 

управління й досі не знайшли широкого розповсюдження. Якщо говорити про 

особливості підприємств сфери туризму, то опитування представників 

туристичного бізнесу України показало, що багато керівників не вбачають 

потреби, необхідності у виробленні довгострокових стратегій, помилково 

вважаючи, що в сучасних динамічних умовах неможливо вирішувати 

перспективні питання розвитку. Хоча саме стратегічне управління 

є найважливішим засобом забезпечення успішного виживання туристичного 

підприємства в агресивному динамічному конкурентному середовищі, засобом 

його адаптації до змін у цьому середовищі. 

 Відсутність орієнтирів, місії і цільової спрямованості розвитку 

туристичного підприємства, можливості розпізнання впливу його зовнішнього 

оточення й адекватної реакції на нього, а також здатності адаптуватися чи 

навіть активно впливати на це середовище, нажаль, робить українські 

підприємства безпомічними сьогодні і безперспективними на майбутнє. 

На сьогодні, певний досвід розробки стратегічного плану мають більше 

40% українських підприємств [2]. Слід визнати, що більшість вітчизняних 

підприємств сфери туризму лише нещодавно почали освоювати технологію 

стратегічного управління. Тому часто досконалі на папері стратегічні плани, на 

підготовку яких підприємства витрачали багато часу та коштів, у результаті 

залишаються нереалізованими.  

Основними причинами неефективної реалізації стратегій на 

підприємствах окремих сегментів туристичної індустрії  є:  

– ригідність існуючих організаційних структур, які слабо піддаються 

змінам відповідно до обраної стратегії та обґрунтування стратегічних змін;  

– недостатнє розуміння менеджерами конкретних завдань і термінів 

досягнення цілей, а також того, які конкретні зміни необхідні в поведінці та 

діях кожного з них;  

– низька ефективність механізмів моніторингу результативності 

реалізованих стратегій і внесення необхідних коригувань при виявленні 

відхилень;  
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– недостатнє опрацювання питань ідентифікації, забезпечення і розпо-

ділу необхідних ресурсів для реалізації стратегій, у тому числі фінансових, 

інформаційних, людських і ресурсів часу;  

– відсутність системи колективного прийняття рішень про напрями 

стратегічного розвитку підприємства, які обумовлюють: 

– відсутність у колективі почуття відповідальності за досягнення 

стратегічних цілей впродовж усього періоду їх реалізації;  

– неготовність керівників до подолання опору, пов’язаного з новими 

стратегічними змінами.  

До групи інших факторів, що визначають складність реалізації стратегій 

на підприємствах туристичного сектора, належать:  

– висока диференціація психологічних типів споживачів, що суттєво 

відрізняє індивідуальне ставлення кожного споживача до туристичних 

продуктів;  

– комплексність складу туристичного продукту та висока залежність 

його якості від репутації підприємства та діяльності численних виробників 

послуг (засоби розміщення, транспортні організації, заклади ресторанного 

господарства, розваг і т. ін.);  

– недостатня ефективність збутової діяльності туристичних агентів 

щодо реалізації туристичного продукту, виробленого туристичним оператором; 

– висока диференціація туристичних продуктів за асортиментом, 

каналами збуту та просуванням на ринку, що обумовлює рекламомісткість 

туристичного продукту та невідповідність рекламних замовлень сезонним 

коливанням їх реалізації; 

– високі витрати, пов’язані з переорієнтацією виробництва та реалізації 

окремих послуг із одних на інші у складі туристичного продукту, а в окремих 

випадках – комплексного туристичного продукту [3].  

Слід зауважити, що незмінно успішних підприємств, або галузей не існує. 

Проте, певні стратегічні кроки, які призвели до нових траєкторій потужного 

зростання прибутку, є досить схожі між собою. Якщо розглядати діяльність 

саме туристичних підприємств, то найбільш дієвими у даний час є стратегії 

диференціації туристичних товарів та послуг. Це свідчить про те, що на 

українському туристичному ринку працюють декілька десятків потужних 

туристичних операторів, які створюють практично весь туристичний продукт та 

диктують правила гри на ринку. Звертаємо увагу, що офіційно зареєстрованих 

туроператорів значно більше. Наприклад, у 2015 році в Україні функціонувало 

500 таких підприємств [4]. Однак, лідерів ринку значно менше. Всі інші 

туристичні підприємства, яких в Україні, за даними Державної служби 

статистики України, нараховується 1228 підприємств – туристичних агентів, 

лише реалізують туристичний продукт, створений туроператорами – лідерами 

ринку [4]. А це означає, що використовувати стратегію зниження витрат 

основній кількості туристичних підприємств досить складно.  
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Стратегія диференціації є актуальною для впровадження у діяльність 

туристичних підприємств. Стратегія диференціації продукту полягає  

в пропозиції такого продукту, що відрізняється від продуктів конкурентів  

і сприймається у межах галузі як щось унікальне завдяки диференціації його 

характеристик. Диференціація продуктів дозволяє підприємству задовольняти 

потреби специфічних груп споживачів і завдяки цьому ухилятися від цінової 

конкуренції з більш сильними конкурентами.  

Перевагами стратегії диференціації продукту є:  

– додаткове зростання обсягів реалізації туристичних послуг та 

отримання прибутку за рахунок завоювання уподобань споживачів на основі 

підвищення якості послуг. Впровадження прогресивних технологій 

обслуговування туристів, більш широкого вибору послуг тощо;  

– створення жорсткого вхідного бар’єру на ринок для інших 

підприємств завдяки сформованим конкурентним перевагам; 

– витіснення продуктів-замінників шляхом встановлення власної 

торгової марки;  

– створення іміджу надійного партнера, що піклується про задоволення 

специфічних потреб клієнтів [5].  

Однак, необхідно розуміти, що обираючи дану стратегію, підприємство 

понесе значні витрати на інформування споживачів про нові характеристики 

туристичних послуг. Тому, в даному випадку, може відбутись підвищення ціни 

на туристичний продукт. Однак, у разі надмірного підвищення ціни, клієнти 

можуть втратити відчуття ефекту диференціації продукту.  

Наріжним каменем стратегії є новація цінності. Замість того, щоб 

зосереджувати зусилля на боротьбі з конкурентами, підприємству слід 

відкривати нові, не охоплені конкуренцією простори ринку за рахунок високої 

цінності для покупців [6].  

Новація цінності наголошує однаково як на цінності, так і на новації. 

Цінність без новацій зводиться до створення цінності у дедалі вагоміших 

масштабах – це підвищує цінність, але не дає змоги виділитись з-поміж 

конкурентів. Новації без цінності зумовлюють захоплення технологіями, 

ринкове першопрохідництво, однак усе це, часто опиняється за межами того, 

що покупці ладні прийняти і за що ладні платити. Новацію цінності можна 

досягти лише тоді, коли поєднується новація з практичністю, ціною 

й витратами [6].  

Отже, можна стверджувати, що необхідність застосування стратегічного 

управління для підприємств сфери туризму не викликає сумніву. В сучасних 

умовах господарювання для туристичних підприємств вкрай важливим є: 

необхідність реакції на зміни зовнішнього середовища, необхідність підтримки 

конкурентних переваг або їх створення, посилення конкуренції, інтер-

націоналізація бізнесу, посилення інноваційних процесів, створення та швидке 

освоєння підприємствами нових ідей. Існують багато типів стратегій, що 

можуть використовуватись туристичними підприємствами. Але немає єдиної 
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чітко визначеної схеми обґрунтування стратегічного вибору. Саме це і може 

бути перспективою для подальших досліджень у цьому напрямі. 
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ПРОБЛЕМНІ ТОЧКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

ЩОДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ 

 

За два останні десятиліття в Україні сформувався ринок пропозицій 

відпочинку в селі,  затребуваним є попит та гостинність сільського населення, 

на ознайомлення з історико-культурної спадщиною, ремеслами та традиціями. 

До реалізації таких туристичних запитів на національному ринку послуг 

сільського туризму намагається долучитися все більше селянських 

господарств.  

Проте в Україні досі не створено дієвого механізму координації 

діяльності надавачів таких послуг, не сформована тісна взаємодія між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, туристичним 

бізнесом, наукою та освітою щодо раціонального використання та збереження 

місцевих ресурсів, залучення інвестицій, підвищення конкурентоспроможності 

задля просування унікального національного підходу до розвитку туризму 

в сільських місцевостях як “агротуристичного ґаздування” [5, c. 2]. 

Не вирішеними донині залишаються питання правового регулювання 

діяльності селянських господарств, що надають послуги з розміщення, харчування, 
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перевезення, екскурсійного обслуговування, популяризації локальних аутентичних 

традицій тощо. Низькою є фахова обізнаність щодо ведення бізнесу власниками 

сільських садиб, яким бракує сучасних знань у сфері послуг. Не встановлено 

належної співпраці між представниками громадськості, фермерськими 

господарствами, освітніми установами, які можуть бути потенційними партнерами 

при формуванні та реалізації послуг гостинності в сільській місцевості. 

Тому актуальним вбачається запровадження на рівні держави 

системного підходу до розвитку туризму в селах на засадах публічно-

приватного та соціального партнерства через активну діяльність представників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, 

туристичного бізнесу, інших стейкхолдерів. 

З позицій стратегічного підходу має вибудовуватись діяльність органів 

виконавчої влади щодо вирішення питань місцевого значення, включеність 

у процес формування позитивного туристичного іміджу території, створення 

якісної логістичної інфраструктури, фінансової підтримки проектів локального 

розвитку тощо. Вбачаємо, що особлива роль у цьому процесі має відводитися 

органам місцевого самоврядування, які в умовах децентралізації спроможні 

визначати пріоритетні вектори соціогуманітарних та економічних змін 

в громадах, серед яких, і туристичний.  

Поширеною в світі є практика проведення стратегічних соціальних 

перетворень, як на загальнонаціональному, так і місцевому рівнях, що взаємно 

доповнюють одна одну. Прийнято їх вважати комплементарними Вважаємо, що 

кожна iз реформ учасників процесу реформування безпосередньо пов’язана 

також і з туризмом. До таких комплементарних реформ варто віднести: 

підтримку підприємництва, зокрема і серед жителів сільської місцевості, що 

сприятиме повноті реалізації ресурсних можливостей громад за принципами 

розкриття підприємницького потенціалу її членів та реалізації людського 

потенціалу місцевих жителів; реформу ринку праці, що забезпечує гнучку 

зайнятість та охоплення трудового потенціалу громад; реформу електронного 

врядування для спрощення можливостей надання адміністративних послуг на 

рівні сільських спільнот з урахуванням інклюзивних чинників розвитку 

території [3, с. 95].  

Проте в Україні несистемно реалізуються заходи щодо інформування 

населення про потенційні переваги та вигоди впровадження таких реформ на 

засадах комплексності; бракує активного публічно-приватного партнерства на 

рівні громад, регіонів, та в цілому, в країні. Саме тому, ініціативу 

перехоплюють громадські організації, які активно реалізують комплекс заходів, 

спрямованих на розвиток як окремих видів туризму, так і в цілому всієї сфери. 

Нинішній 2020 рік проголошено роком розвитку туризму в регіонах та 

сільських територіях [2]. Така тематика була обрана Національною туристичною 

організацією України (далі – НТОУ) як провідна для реалізації заходів за участі 

туристичного бізнесу, державних органів влади, органів місцевого самоврядування 

та громадськості з метою розвитку національної сфери туризму.  
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Сільський туризм має цілу низку соціогуманітарних та економічних 

переваг для розвитку територій, що пов’язані: зі зменшенням відтоку сільського 

населення через залучення до туристичної діяльності; із наданням можливостей 

для працевлаштування сільської молоді; із поліпшенням якості життя та 

сприянням економічному розвитку місцевих громад; із виробництвом та 

продажем місцевої продукції, зорієнтованої на туристичний попит; із 

заохочуванням розвитку нових професій, крафтових виробництв; зі 

збереженням та популяризацією громадою автентичних соціоетнокультурних 

традицій тощо.  

Саме громаді належить виключне право розвивати туризм на її території 

із залученням об’єктів та елементів матеріальної та нематеріальної культурної 

спадщини, унікальних ландшафтів та інших ресурсів сфери 

туризму. Водночас, створений та пропонований туристичний продукт 

сільського туризму характеризується значною ексклюзивністю та гостинністю 

послуг, специфічними засобами “включення” в сприйняття унікальних 

ландшафтів, надає можливість для усамітнення та спокою; пропонується 

розмірений спосіб життя, вибудуваний на засадах автентичної культурної 

спадщини.  

Як наголошує В. Русавська, гостинність українців “уособлює матеріальні 

і духовні цінності нації, відіграє ключову роль у збереженні і відтворенні 

національного і є одним із чинників формування національної ідентичності, 

оскільки забезпечує збереження і трансляцію соціально-побутових зразків 

поведінки, демонструє наявність колективної пам’яті, представленої 

традиціями гостинності” [4, с. 7]. 

Оскільки послуги гостинності є відображенням етнокультурного та 

ментального образу жителів певної території проживання, то комплексний 

соціогуманітарний вплив на їх формування закладається в основу організації 

обслуговування та прийому туристів і зумовлює необхідність створення 

позитивного іміджу всіх задіяних у цьому процесі структур. 

Сільський туризм як різновид бізнесу надає комерційні можливості для 

зайнятості членів громади, до продуктів якого можна віднести різні форми 

послуг, товарів та заходів. До них належать: сільські садиби, пансіонати, 

гостьові будиночки та інші приватні об’єкти; екскурсії по сільських територіях; 

відвідування природних парків; продаж місцевих крафтових виробів та 

сувенірів; етнокультурні виступи; велосипедні тури; фестивальні та спеціальні 

подієві заходи; навчальні тури та квести; відвідування ферм та ін. 

На цій базовій різноманітності розвиваються різновиди сільського 

туризму. До прикладу, при знайомстві з фермерськими господарствами - 

аграрний туризм; відвідування територій заповідного природного фонду 

стимулює до розвитку екологічний туризм; поїздки на пасіки – апітуризм; 

відвідування кінних господарств – іпотуризм тощо [1]. “Смачним магнітом” 

в селі може вважатися гастрономічний туризм та багато інших [7]. Проте, це 

далеко не повний перелік різновидів туризму, які розвиваються в сільській 

місцевості, адже сільський туризм практично не існує в чистому вигляду, як 

і інші види, з урахуванням ресурсних можливостей території.  
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З цією метою Члени НТОУ розробили Дорожню карту 2020 року, яка 

формує три основні напрями розвитку сільського туризму в країні. Перший із 

них, присвячений популяризації та маркетингу сільського туризму. Другий – 

професійній підготовці людських ресурсів для сільського туризму. Третій 

зосереджений на розвитку туристичного бізнесу [2]. 

Представники “Спілки сприяння сільського зеленого туризму в Україні” 

вважають пріоритет розвитку в застосуванні кластерного підходу до об’єднання 

садиб і на цій основі створення агротуристичної ЕкоСистеми, що повніше 

використовуватиме та зберігатиме природний та історико-культурний потенціал 

сільської місцевості.. Важливим напрямом громадської діяльності організації 

є реалізація міжнародних проектів в рамках співпраці та залучення донорських 

коштів для підтримки та розвитку туризму в сільській місцевості [6]. 

В цілому туризм в сільських місцевостях є перспективним ресурсом 

утвердження локальної економічної, соціальної, культурної ідентичностей 

території, що спроможні розвиватися на засадах сталості, кластеризації, 

публічно-приватного партнерства, а тому потребують активного включення 

держави в усі публічні процеси. 
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багатогранне явище та неоціненне надбання народу. За даними органів охорони 

культурної спадщини на державному обліку перебувають тисячі національних та 

локальних пам’яток історії та культури, які можуть бути віднесені до історико-

культурних ресурсів та використані за наявності відповідних умов соціального, 

економічного, політичного, технічного, екологічного змісту.  
Базовим ресурсом для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму 

є вітчизняна історико-культурна та природна неповторність і самобутність, 
однак можливості їх використання в кожному регіоні індивідуальні через 
розбіжності щодо складу, кількісних і якісних характеристик об’єктів, які її 
формують.  

Нині національний туризм відіграє не тільки важливу роль в економіч-
ному зростанні багатьох національних економік, але й трансформується 
у пріоритетний соціокультурний феномен розвитку людства на шляху 
досягнення міжетнічної толерантності у глобальному масштабі. Туризм 
в Україні – поки не є ключовою галуззю економіки, проте її розвиток може 
поступово впливати на позитивні зміни в країні. 

Туризм – багатогранний феномен, тому його можна вважати і соціальним 
інститутом держави, і культуротворчим засобом, що дає змогу розширити 
світогляд і поглибити уявлення про велич творінь людського генія, що сприяє 
естетичному розвитку і духовному збагаченню людини. Саме ці аспекти 
вказують на гуманістичний зміст та інтегративний характер туризму.  

В сучасних умовах існує стійка тенденція до розширення сегменту 
культурного туризму. За прогнозами Всесвітньої туристичної організації 
(ВТО), частка історико-культурного туризму до 2020 р. становитиме 25 % від 
загальних показників світового туризму [1]. 

Отже, культурна спадщина – дає можливість формуванню відкритих 
стосунків із зовнішнім оточенням, виконання соціально важливих завдань шляхом 
поширення знань і тлумачення значень символів і цінностей соціокультурного 
середовища сфери для формування ставлення людини до світу [2].  

Основною умовою розвитку туризму є історичний та культурний 
потенціал країни, рівень забезпечення доступу до нього, а також побутові 
умови проживання туристів. В Україні культурний туризм може розвиватися 
у різновидах, які взаємозбагачують та доповнюють один одного. Серед них: 
фестивальний туризм, туризм народних ремесел і мистецтв, гастрономічний 
туризм (національної кухні), релігійний туризм, історико-культурний, 
пізнавальний, інтелектуальний, сільський туризм, етнічний туризм тощо.  

Основними напрямами представлених різновидів туризму є:  
– знайомство з історичними, архітектурними або культурними епохами 

шляхом відвідування архітектурних пам’яток, музеїв, історичних маршрутів;  
– відвідування культурних атракцій та локацій: фестивалів (музичних, 

театральних, кіно, фольклорних), релігійних свят, виставок; 
– відвідування лекцій, семінарів, курсів. 
Основним принципом розвитку культурного туризму є принцип стійкого 

розвитку, що спрямований на підтримку місцевої культури, збереження культурних 
і природних об’єктів та поліпшення життєвого рівня місцевого населення. Туризм, 
що реалізується за принципами стійкого розвитку, є важливим засобом 
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забезпечення зайнятості і населення й економічного зростання регіону, а також 
збереження і залучення в соціально-економічних змін в межах території.  

До об’єктів культурного туризму варто віднести [3]:  
– археологічні – городища, кургани, залишки стародавніх поселень, 

стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, 
шляхів, могильники, культові місця та споруди, мегаліти, наскальні 
зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, рештки 
життєдіяльності первісних людей; 

– історичні – будинки, споруди, їхні комплекси (ансамблі), окремі 
поховання та некрополі, визначні місця, пов’язані з важливими історичними 
подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів;  

– монументального мистецтва – твори образотворчого мистецтва як 
самостійні (окремі), так і ті, що пов’язані з архітектурними, археологічними чи 
іншими пам’ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями);  

– архітектурні – історичні центри, вулиці, квартали, площі, архітектурні 
ансамблі, залишки давнього планування та забудови, окремі архітектурні 
споруди, а також пов’язані з ними твори монументального, декоративного та 
образотворчого мистецтва;  

– садово-паркового мистецтва – поєднання паркового будівництва 
з природними або створеними людиною ландшафтами;  

 ландшафтні – природні території, які мають історичну цінність.  
В цілому, розвиток туризму в Україні потребує підтримки щодо 

узгодженого розвитку всієї сфери. У регіонах необхідно розвивати активну 
співпрацю державного та приватного секторів з метою підтримки туристичного 
сектора, посилювати рівень інформованості туристів про культурно-історичні 
принади регіону. Формування ефективної рекламної кампанії, проведення 
тендерів щодо реставрації та популяризації об’єктів культурної спадщини 
допоможуть вирішити проблеми, пов’язані з руйнуванням пам’яток історії та 
культури, а також сформувати та посилити позитивний імідж країни.  

Для повноцінного ознайомлення туристів з культурно-історичною 
спадщиною доцільним є розширення мережі меморіальних музеїв і музейних 
комплексів у рамках національної системи туристично-екскурсійних маршрутів. 
Створення тематичних меморіальних музеїв чи комплексів є найефективнішою 
формою пристосування пам’яток історії до функціонування в ролі екскурсійних 
об’єктів культурно-пізнавального туризму. В Україні доцільно проводити 
подальші дослідження культурного туризму, розробляти та втілювати 
перспективні проекти, які посприяють  розвитку національного туризму.  
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ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ  

ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА  

 

Протягом останнього часу все більше і більше країн і міст, у першу чергу 

туристичних дестинацій, ввели спеціальні податки для туристів, які залежно від 

країни хоч і називаються по-різному: туристичний збір (податок), міський збір 

(податок), екологічний збір (податок), курортний збір (податок), податок на 

перебування тощо та мають різну ставку, але загалом реалізуються за тим же 

принципом. Як правило, турист платить за ніч проживання в готелі або 

в аналогічному засобі розміщення, де він зупинився.  

На відміну від звичайних податків, цей спеціальний вид стягується 

з відповідною метою – покращення умов функціонування суспільної місцевої 

туристичної інфраструктури та просування дестинації для туристів.  

Однак враховуючи те, що останнім часом для деяких регіонів/міст світу 

масовий туризм (овертуризм) почав створювати серйозні проблеми як для 

місцевих жителів, так і для навколишнього середовища та культурної 

спадщини, туристичний збір усе частіше став використовуватися як інструмент 

управління з негативними наслідками безконтрольного туризму. 

Так, мерією Амстердама, у зв’язку з масовим напливом туристів (майже  

868-тисячне місто у 2018 році прийняло близько 18 мільйонів туристів й до 

2025 року ця цифра може зрости до 30 мільйонів осіб), останнім часом 

здійснюється ряд кроків, спрямованих на обмеження кількості туристів у місті. 

Серед них і підвищення туристичного збору, який наразі є найвищим в 

Європейському Союзі. Так з 1 січня 2020 року до вже існуючого 7% 

туристичного збору від вартості житла, додалася ще доплата в розмірі 3 євро за 

ніч з особи.  

Навіть якщо турист скористається онлайн-платформою для оренди житла 

Airbnb (з кінця минулого року запрацювала також українською мовою) у 

столиці Нідерландів, йому все одно доведеться заплатити, причому ставка 

податку буде вищою й становитиме 10% від вартості житла. Зазначений 

податок не стосується тільки дітей віком до 16 років.  

Комбінована ставка туристичного збору – поєднання фіксованої 

і динамічної ставки податку, як це має місце в Амстердамі, – є радше винятком. 

В основному в Європі діє фіксована ставка – Афіни, Відень, Лісабон, Прага, 

Рим та інші міста, відповідно до якої турист сплачує певну суму грошей. 

Лідерами за фіксованою ставкою туристичного збору вважаються Брюссель 

і Рим. Так, у столиці Бельгії туристичний збір може сягати 8,75 євро, натомість 

у Вічному місті він становить від 3 (для 1 і 2-зіркових готелів) до 7 євро (для  

5-зіркових). Динамічний туристичний збір, який визначається відсотковою 

ставкою вартості житла, характерний для таких міст, як: Берлін, Будапешт, 
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Дортмунд. Так, Дортмунд, де ставка податку становить 7,5% вартості 

проживання в межах міста, за цим показником є одним з лідерів в ЄС.  

Загалом рішення про туристичні збори в основному приймається на рівні 

муніципалітетів чи земель, водночас може бути прийняте і на центральному 

рівні, як це має місце в Греції. Відповідно до закону 4389/2016 у всіх готелях та 

апартаментах з 1 січня 2018 року був уведений  диференційований туристичний 

податок однаковий на всій території Греції протягом року [5].  

В Україні туристичний збір було введено ще з 1 січня 2011 року. 

Водночас відповідно до Закону України № 2628-VIII від 23 листопада 2018 

року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» з 1 січня 2019 року почали діяти нові норми 

туристичного збору.  

Незважаючи на «перезавантаження» туристичного збору в Україні, його 

так і не довели до стандартів кращих світових практик. Тому хотілося 

б зупинитися на основних недоліках чинного законодавства. 

По-перше, якщо раніше базою туристичного збору в Україні була вартість 

усього періоду проживання туриста в номері (від 0,5% до 1%), то тепер він 

прив’язаний до мінімальної заробітної плати (у 2020 р. – 4723 грн.). Тобто наразі 

ставка туристичного збору і для 5-зіркового готелю, і для хостелу однакова. 

Якщо для іноземного туриста, що проживає в готелі, така сума буде не дуже 

відчутною (максимальна сума становить 236 грн. 15 коп.), то для іноземця, що 

зупинився в хостелі, вона зросте майже вдвічі. Як  слушно зауважує засновник 

компанії Dream Family, якій належить мережа хостелів у містах України та 

Польщі, Є.Лавренюк, це, по суті, «нівелює саму філософію хостелів» [3]. 

Своє рішення колишнє Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України мотивувало намаганням запобігти зловживанню: раніше готелі «на 

папері» занижували ціни на розміщення, зменшуючи таким чином обсяги 

сплати туристичного збору до місцевих бюджетів [2].  

Таке українське ноу-хау ніяким чином не корелюється з європейською 

практикою, де шкала туристичного збору не пов’язана із заробітною платою, 

а її диференціація, окрім країни, регіону чи району міста, залежить від категорії 

розміщення, розміру готелю та відповідних стандартів.. 

У даному контексті важко не погодитися з генеральним секретарем 

некомерційної Європейської туристичної асоціації (ETOA) Т. Фейрхерстом, на 

думку якого, введення єдиного податку, на відміну від відсотка від вартості 

номера, пов’язано з високим ризиком регресії, оскільки це ставить у невигідне 

становище мандрівників і постачальників житла в більш дешевому сегменті [4].  

По-друге, ставка туристичного збору в Україні, яку затверджують 

індивідуально сільська, селищна, міська рада чи рада об’єднаної територіальної 

громади для свого населеного пункту у відсотках до мінімальної зарплати не 

може перевищувати 0,5% для вітчизняних туристів і 5 % – для іноземців. Такий 

ціновий підхід носить певною мірою дискримінаційний характер, й не дивно, 

що деякі місцеві органи влади, намагаючись уникнути його, вирішили 

встановити єдину ставку туристичного збору без диференціації її на 
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вітчизняних та іноземних туристів. Зокрема, цим шляхом пішли, у першу чергу, 

міста, для яких туризм відіграє важливу роль у їхньому соціально-

економічному розвитку (у Яремчі – 0,1%, у Трускавці – 0,2 %, в Одесі – 0,5 %). 

По-третє, згідно з чинним законодавством «базою справляння збору 

є загальна кількість діб тимчасового розміщення в місцях проживання 

(ночівлі)…» [1]. Іншими словами, в Україні туристичний збір не залежить від 

того, на скільки ночей турист знімає номер. Натомість у деяких містах ЄС має 

місце практика, відповідно до якої туристичний збір сплачується не за весь час 

перебування туриста в готелі, а тільки за визначений законодавством період. 

Наприклад, у Венеції він стягується за перші п’ять ночей поспіль, у Барселоні, 

Лісабоні – за перші 7 ночей, у  Римі, Мілані, Флоренції – за перші 10 ночей.  

По-четверте, в Україні найбільший туристичний збір встановлено 

в Умані, відповідно 0,5% для вітчизняних і 5% для іноземних туристів. 

Продиктовано це, у першу чергу, зорієнтованістю туристичної індустрії міста 

виключно на єврейських паломників. Однак для міста відомою туристичною 

атракцією виступає не тільки хасидський центр, але й дендропарк «Софіївка». 

Тому максимальну ставку туристичного збору можна було б залишити тільки 

для високого сезону (вересень-жовтень), натомість для іншого періоду цей 

туристичний збір слід зменшити.  

Доречно тут зауважити, що в деяких європейських містах при визначенні 

ставки туристичного збору враховується і сезонність. Так, в уже згадуваних 

Балеарських островах у низький сезон (листопад-квітень) туристичний збір 

зменшується вдвічі.  

Як бачимо, наразі існують істотні розбіжності між європейським 

досвідом застосування туристичного збору та його вітчизняними реаліями.  

Попри те, що на сьогодні туристичний збір став трендовим явищем для 

міжнародного туризму, однак, як показує європейська практика, він є радше не 

стимулюючим, а регулюючим чинником розвитку міжнародних туристичних 

потоків.  

Для України на даний час головне завдання полягає в залученні 

туристичних потоків, а не в їх перерозподілі. І хоча розвиток туристичної 

інфраструктури України потребує коштів і частково їх місцева влада бачить 

у туристичному зборі, однак, як показує європейська та й загалом світова 

практика, він істотно не вплинув на розвиток туризму. 
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STATE AND TRENDS OF ECOTOURISM DEVELOPMENT 

 IN SLOVAKIA 
 

Ecological tourism is a relatively new concept in tourism. It is the focus on the 
ecological component that can explain the increased attention in recent years to 
visiting places with unchanged or little changed natural environment. The World 
Wildlife Fund offers the following definition of this type of tourism: «Ecotourism – 
tourism that includes travel to places with relatively untouched nature, in order to get 
an idea of the natural and cultural-ethnographic features of a particular area, which 
does not violate the integrity of ecosystems and creates such economic conditions 
under which the protection of nature and natural resources becomes beneficial for the 
local population». Tourism in Slovakia is one of the most promising sectors of the 
economy. Here in recent years, many new recreation centers have been built, offering 
their services both in the summer and in the winter season. Tourism revenues in 2019 
exceeded 2 billion euros. More than 20 thousand entrepreneurs are employed in the 
tourist business in Slovakia. In the country, tourists can stay overnight in more than 
3,500 hotels and boarding houses. 

It should be noted that domestic tourists spend two times less money abroad 
than foreign tourists spend in Slovakia, which is explained by the high rates of 
development of outbound tourism and orientation of the country’s tourism industry to 
tourists from economically developed countries of Europe. 

According to the rating of tourism development, Slovakia is the absolute leader 
in such indicators as gross domestic product per capita, the share of tourism in GDP, 
the number of foreign tourist trips, as well as a place in the ranking of the 
competitiveness of the country’s tourism sector. The reason for this situation, in our 
opinion, is the successful geographical position (neighborhood with economically 
developed countries of Europe), favorable climatic resources, already developed 
tourist infrastructure, as well as private investment in the tourism industry of the 
country, and one of the main ones – liberal prices for tourist services.  

Slovakia has a great variety of natural and climatic conditions and landscapes, a 
great cultural and historical heritage, thanks to which it continues its integration into 
the world tourism process. It is rich in a variety of natural tourist resources, which is an 
important prerequisite for the development of ecological tourism – climatic, biological, 
hydrological, landscape. In Slovakia, much attention is paid to environmental 
protection, in particular, the protected area. Importance is attached to the creation of 
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national nature parks and reserves, the protection of which is not only a national but 
also a European matter. Despite the small size of the territory, the country is 
characterized by a great variety of natural conditions – alternating the highest in 
Central and Eastern Europe, the Carpathian mountains, the pearl of which is the Tatras, 
as well as plains, among which the largest is part of the Middle Danube lowlands. In 
terms of forest area, the country is one of the first in Europe. The cleanliness of the 
environment and the diversity of nature – these are the factors that contribute to the 
development of ecotourism and in the last few years to become a type of recreation for 
the chosen ones in one of the most popular tourist movements in Slovakia. 

Ecological tourism in Slovakia today is developing in several directions. The 
main one is skiing, as the country’s ski resorts are attracting more and more tourists, 
not only from Eastern Europe, but also from Great Britain and neighboring Austria. 
The region of the High Tatras with the center in the city of Poprad stands out, where 
there are 14 resorts, including the world-famous ski resorts Strebske Pleso, 
Smokovets, Tatranska Lomnica. The region has a well-developed transport 
connection: suburban trains and regular buses run between the resorts and Poprad. 

Іn Slovakia, despite the lack of access to the sea, well-developed water 
activities, as the country has 63 rivers suitable for rafting and travel by boat, kayak, 
kayak and canoe. In Eastern Slovakia, the most popular rivers for water tourism are 
Poprad, Gornad, Toris, Ondava and Laborec, in Central – Gron, Orava and Slana, in 
Western – Vag, Nitra, Lower Danube and Danube. Ecotourism in Slovakia is 
developing both due to the large number of national nature parks and due to the well-
established infrastructure of rural recreation, where there is not only a wide choice of 
housing, but also a wide range of cultural and historical monuments from castles to 
open-air museums. By the way, it is the open-air museums – open-air museums of 
rural life – that add additional charm to Slovak ecotourism. 

Interestingly, ecotourism can be developed based on territories and objects of 
the nature reserve fund, because one of the types of use of such territories and objects 
is their use for health and other recreational purposes. Recreational activities are 
organized in accordance with the functional zoning of national natural and regional 
landscape parks, biosphere reserves, as well as within the parks-monuments of 
landscape art, zoos, botanical gardens, arboretums. There are many ecological 
tourism facilities in Slovakia, namely 9 national parks, 231 national reserves, 
374 nature reserves, 16 protected natural areas, 46 national natural monuments, 
266 natural monuments. The most visited of them are the national parks Tatra, Low 
Tatras, Mala Fatra, Velka Fatra, as well as Pienin and Slovenian Paradise. 

The modern concept of ecotourism emphasizes the need to preserve natural and 
cultural heritage, biodiversity and improve the ecological, social, and economic 
condition of the regions visited by ecotourists. Analysis of the tourist potential of 
Slovakia showed that the industry is developing rapidly due to the presence in the 
country of significant balneological and recreational resources. In quantitative terms, 
outbound tourism in Slovakia is almost 10 times higher than inbound tourism. The 
effectiveness of tourism potential in the country is lower compared with the 
neighboring countries of the European Union. Inbound tourism in most EU countries 
provides significantly more foreign exchange earnings than in Slovakia. The Slovak 
Republic has unique natural-recreational and cultural-historical resources for the 
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development of tourism and the influx of foreign tourists. However, due to the lower 
level of service and not sufficiently developed infrastructure, tourism is not able to 
realize its full potential. In order to achieve higher growth rates in the tourism 
industry, Slovakia must implement a set of long-term and short-term goals, identify 
key markets, adapt the tourism product to the world level, stabilize the tourism 
services market, and get new markets for existing tourism products. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

УКРАЇНИ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Початком дослідження проблеми використання нерухомих об’єктів 
культурної спадщини як туристично-екскурсійного ресурсу можна вважати 70-
ті роки XX століття. В цей час починають з’являтися наукові праці про 
пристосування пам’яток археології до використання в туристичній діяльності. 
Зокрема, можна відмітити статті радянських науковців, в яких описується 
досвід Радянського Союзу, Німеччини, Чехії, Угорщини та Франції у створенні 
експозицій археологічних пам’яток безпосередньо на місці розкопок [1]. 
В подальшому праці цих дослідників стали теоретичною основою для наукових 
розробок проблеми пристосування археологічних об’єктів до експонування як 
туристично-екскурсійного ресурсу. 

В наступному десятилітті науковцями було визначено загальні методології 
адаптації археологічних об’єктів до екскурсійної діяльності. Дослідниками було 
виділено три методи музеєфікації археологічних пам’яток [3, 121–126]: 

– метод «ковпака». Експонування окремих ділянок відкритого 
культурного шару поселень у закритому приміщенні (або на місці знаходження 
археологічного об’єкту, або в іншому місці, куди вона переноситься монолітом); 

– метод «натурної консервації». Підготовка експонування пам’ятки при 
найменшому втручанні у її археологічну та архітектурну структуру; 

– консервація в незмінному вигляді. Триває дане експонування, як 
правило, до кінця археологічних розкопок; 

– метод «макетування». Поступове відкриття археологічної пам’ятки та 
відтворення її зовнішніх форм з того ж матеріалу. 

Цікавим в дослідженні науковців цього періоду є обґрунтування розробки 
програми експонування археологічних об’єктів Криму, як важливого етапу 
археологічного дослідження [2, 48–57]. Тобто, паралельно з розкопками 
розроблювати проект створення туристичного об’єкту та одразу консервувати 
археологічні залишки. 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

98 

Не дивлячись на наявність теоретичної та методологічної бази, 

використання археологічних об’єктів України у туризмі пов’язане з низкою 

проблем та перешкод. Найголовнішою проблемою є руйнування цих об’єктів. 

Серед основних факторів руйнування археологічних об’єктів виділено: 

– пошкодження пам’яток у зв’язку із використанням у сільсько-

господарському виробництві;  

– розмивання водами штучних водосховищ;  

– руйнування пам’яток новобудовами. 

– Основними перешкодами для використання об’єктів археології 

в Україні у туристично-екскурсійних маршрутах визначено:  

– вказані вище фактори руйнування, внаслідок яких пам’ятка або 

знищується, або приводиться до занедбаного стану;  

– відсутність умов, які б гарантували надійну збереженість пам’ятки 

в разі її включення у туристичні маршрути;  

– відсутність під’їзних шляхів, оглядових майданчиків та інших 

необхідних умов для цивілізованого туризму. 

Україна володіє багатою та різноманітною археологічною спадщиною різних 

епох та культур. Це обумовлено її географічним положенням та багатою історією. 

Тому, використання археологічних об’єктів країни як туристично-екскурсійного 

ресурсу є важливим в контексті розвитку внутрішнього та міжнародного туризму.  

Вирішення вищезазначених проблем, пов’язаних зі специфікою 

археологічних пам’яток як туристично-екскурсійних об’єктів, а також 

підвищення їхньої атрактивності, пожвавить залучення цих об’єктів до 

культурно-пізнавального, етнічного, подієвого та інших видів туризму. 
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ТУРИЗМ УКРАЇНИ – ЯК ФАКТОР ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  
 

В останні роки урядом України сформований чітко виражений курс на 

інтеграцію з європейськими країнами. Він зафіксований документально, він став 
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уособленням світобачення практично всього населення нашої незалежної 

країни. Його ідеали відстоювалися під час Революції Гідності, це стало нормою 

життя українців.  

Туризм в силу своїх  соціально-економічних можливостей завжди був 

і залишається однією із найбільш ефективних форм інтегрування окремо взятої 

країни у світовий простір, культури однієї із народностей у світову цивілізацію. 

Україна, як держава, наразі не стала виключенням в цих діалектичних 

процесах, і проаналізувавши кроки її інтегрування у світову спільноту, 

очевидним стає, що саме  туризм став для неї одним із першочергових факторів 

євроінтеграції. Україні у спадок від СРСР, з-поміж інших проблем, дісталися 

досить обмежені можливості в користуванні її населенням культурними 

цінностями Європи, організації свого відпочинку в європейських туристично-

рекреаційних зонах. Замкнута і досить умовна система міжнародного туризму, 

існуюча в Радянському Союзі, з моменту  проголошення незалежності в Україні 

(з чим пов’язана перебудова соціально-політичного і економічного її життя) – 

змінилася на новий період і туристичних можливостей. 

Характерними особливостями змін стали: 

– прийняття Закону України «Про туризм»; 

– поява значної кількості туристичних фірм, як суб’єктів 

підприємницької діяльності з функціями туроператорів і турагентів; 

– капіталізація туристичного ринку України, з започаткуванням в ній 

функціонування світових туристичних мереж; 

– спрощення формальностей щодо оформлення закордонних паспортів 

і обміну іноземної валюти; 

– вдосконалення візового режиму, а в послідуючому запровадження 

безвізу щодо поїздок громадян України в «шенгенську групу» країн Європи; 

– розширення географії транспортних коридорів з України в Європу, 

шляхом вдосконалення авіа-, авто- та залізничних перевезень, збільшення 

кількості перевізників, і як наслідок поступове здешевлення проїзних квитків; 

– запровадження новітніх систем бронювання туристичних послуг через Інтернет. 

Туризм сьогодення – це одна з ведучих і найбільш динамічних сфер 

глобальної економіки. Його часто називають економічним феноменом, тому що 

він є одним з головних джерел збільшення внутрішнього валового продукту, 

валютних надходжень в країну, зростання зайнятості населення, підвищення 

матеріального благополуччя людини. Багато з західноєвропейських держав 

(Австрія, Швейцарія та інші) значну долю свого економічного зростання 

збудували на прибутках від національного та міжнародного туризму. 

Пожвавлення туристичних процесів між Україною і Європою дало поштовх 

для зростання між ними, перш за все, грошових оборотів. Лише в період з 1991 по 

2000 рік вони збільшилися на понад п’ятдесят відсотків, а за два минулих 

десятиріччя ця цифра зросла майже втричі. За всім цим стоять такі позитивні 

моменти, як збільшення надходження податків в бюджети країн Європи та України 

та створення нових робочих місць. За статистикою Всесвітньої Туристичної 

Організації, останнє являється одним із найбільш ефективних у світі. 
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Особливо суттєвий економічний ефект відбувся з такими європейськими 

країнами, як Іспанія, Італія, Греція та Франція. Зберігається тенденція сталого 

туристичного економічного зростання між Україною та Болгарією, Польщею, 

Словаччиною, Чехією, Угорщиною, а також країнами Прибалтики. В останні 

роки позитивна динаміка відбувається у туристичних взаємовідносинах 

з Норвегією, Фінляндією, Швецією та рядом інших скандинавських країн. 

Туризм, безсумнівно, дав поштовх розвитку європейській валютно-

грошовій системі «Tax free», а саме поверненню податків на додану вартість 

в товарах, купівля яких здійснюється в країнах Європи нерезидентами цих країн.  

Аналізуючи історію цього питання, буде несправедливим не згадати 

еволюційний розвиток шоп-туризму, який має і мав місце в Україні і цілому ряді 

європейських країн, а пік якого прийшов на початок 90-х років минулого століття, 

коли ці країни переживали надзвичайно глибоку кризу. Саме він ефективно 

гальмував процес зубожіння багатьох сотень тисяч людей в чималій кількості країн. 

Для України, з точки зору її євроінтеграції, важливу роль посідає 

формування національного туристичного продукту. Провідне місце при цьому 

займають туристичні рекреаційні зони Києва , Львова, Одеси, Чернігова, 

Полтави, Кам’янця-Подільського, Закарпатського регіону та Прикарпаття.  

Окреме питання – це подієвий туризм. Проведення в нашій країні 

фінальних конкурсів «Євробачення», футбольного чемпіонату «Євро 2012» та 

інших всесвітніх, культурних і спортивних форумів – не залишає сумніву, що 

туризм є суттєвим фактором політичного, культурного і економічного 

зближення з Європою. В Україні сформувався досить авторитетний календар 

подієвого туризму. В його числі – Сорочинський ярмарок на Полтавщині, 

міжнародний джаз-фестиваль у Львові, міжнародний фестиваль дерунів 

у Коростені Житомирської області, міжнародні свята вина та сиру на Закарпатті 

та багато-багато інших яскравих заходів подієвого туризму.  

Слід зазначити, що туризм виконав не лише функцію властиву йому по своїй 

його суті, а і надав можливість громадянам України в реальності відчути стандарти 

і переваги рівня життя країн Європи, що вочевидь спонукало зміну свідомості 

і ментальності, сформованих далеко не кращим чином в умовах Радянського Союзу. 

З використанням нових туристичних можливостей стали доступними 

працевлаштування за кордоном, реалізація навчання та лікування в Європі. 

Заслуговує на увагу окремо взятий феномен українського суспільства, в зв’язку 

з процесами євроінтеграції – це підвищення попиту на вивчення іноземних мов. 

Їх опанування стає нормою для більшості населення, особливо для української 

молоді. Перелік цих факторів може бути продовжений при додатковому аналізі 

і вивченні даного питання. Вочевидь можна стверджувати – туризм став одним 

із фундаментів процесу євроінтеграції України. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СКЛАДНИКІВ КУЛЬТУРНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ 
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На сучасному етапі розвитку суспільства, з кожним роком, все більшу 

роль у відпочинку відіграють численні пам’ятки культурної своєрідності 

туристичної дестинації, що виконують пізнавально-виховну, освітньо-

інформаційну функції, однак без об’єктивного теоретико-методологічного 

підходу щодо дослідження складників культурної своєрідності регіону, тобто 

комплексної оцінки туристичного потенціалу суттєво ускладняється процес 

їхнього ефективного використання та реалізації. 

Місце Львова, у світовому туристичному процесі, визначається 

культурно-пізнавальним, діловим, релігійним, сентиментальним, науковим, 

спортивно-рекреаційним та іншими видами туризму. Незважаючи на 

катаклізми ХХ ст. культурно-історична та духовна спадщина Львова зберіглась 

значно краще, ніж у інших регіонах країни, її необхідно не лише зберігати для 

прийдешніх поколінь, а й, наразі, креативно використовувати як значний 

туристичний ресурс: у Львові можна стати учасником відроджених традицій 

поколінь, пережити почуття причетності та співмислення з ними, саме ці 

ознаки є особливістю Львова, що приваблює туристів. Культура минула та 

сучасна на тлі автентичного архітектурного комплексу творять оригінальність 

культурної своєрідності туристичної дестинації м. Львів [3]. 

Методика встановлення оцінки культурної своєрідності туристичної 

дестинації м. Львова повинна включати в себе загальнонаукові методи як 

емпіричного, так і теоретичного рівнів, що пояснюється необхідністю збору 

первинної інформації в місцях розташування об’єкта дослідження та його 

подальшого опрацювання.  
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Зважаючи на це, на емпіричному рівні, ми виділяємо наступні методи, 

що необхідно використовувати для встановлення оцінки туристичного 

потенціалу культурної своєрідності туристичної дестинації регіону: 

– спостереження (візуальний метод) – полягає у цілеспрямованому 

вивченні культурної своєрідності туристичної дестинації з використанням 

таких чуттєвих властивостей туриста, екскурсанта як відчуття, сприйняття, 

уявлення предметів і явищ дійсності тощо. Візуальний метод включає 

безпосередні спостереження пам’ятки в місці її розташування, адже для 

подальшої ефективної оцінки туристичного потенціалу необхідно якісно 

дослідити загальний стан, зовнішній вигляд, пристосованість для туристичних 

потреб, зручність транспортного сполучення, наявність поблизу закладів 

туристичного призначення тощо; 

– емпіричний опис – визначає первинну фіксацію отриманих даних про 

пам’ятку (місце розташування, інтер’єрний та екстер’єрний вигляд, стан збереженості, 

транспортна доступність тощо) для подальшого аналізу та обробки даних; 

– експертна оцінка – характеризується використанням професійного 

досвіду та інтуїції спеціалістів різних галузей, що з різних дослідницьких позицій 

займаються вивченням культурної своєрідності туристичної дестинації, що дає змогу 

зібрати більш цінну та детальну, в науковому плані, інформацію щодо об’єкту; 

– анкетування-опитування – відображає процес збору необхідних даних від 

потенційних чи реальних відвідувачів (туристів, екскурсантів) об’єкта з метою 

виявлення переваг та недоліків пам’ятки як туристичної принади. Це один із 

завершальних методів емпіричного рівня, які повинні застосовуватися при 

первинному зборі інформації про культурної своєрідності туристичної дестинації [2]; 

– узагальнення – полягає у структуризації зібраних даних під час 

відвідування об’єкта, що в подальшому відображається при розрахунку балів та 

ранжуванні рівня туристичної атрактивності пам’ятки. Так, у рамках 

дослідження було удосконалено розробку оціночних шкал для окремих 

показників, з метою визначення певних закономірностей для переходу від 

виміру до оцінки, фрагмент такої розробки представлено у Таблиці 1.  
 

Таблиця 1  

Зведена бальна шкала оцінок історико-культурних туристичних 

ресурсів (розробка автора, фрагмент) 

№ 

п/п 

Назва виду 

дестинації 

Ієрархічні ознаки об’єктів Оцінка, 

бали 

І. Археологічні Території первісного заселення 1 

І.1. Стоянки, поселення 2 

І.2. Кургани 3 

І.3. Давні городища- прості 4 

І.4. Давні городища - складні  5 

ІІ. Меморіальні Пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями, 

національно-визвольними змаганнями, бойовими 

традиціями, що підтверджуються історичними 

джерелами 

1 

ІІ.1. Окремі пам’ятки, меморіальні дошки, пам’ятні знаки 

простих форм 

2 
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ІІ.2. Окремі пам’ятки, меморіальні дошки, які становлять 

високу мистецьку цінність 

3 

ІІ.3. Групи пам’яток, меморіальні парки, споруди, дошки, 

пам’ятні знаки простих форм 

4 

ІІ.4. Група пам’яток, меморіальні музеї, парки, споруди 

та пам’ятні знаки, що мають високу мистецьку 

цінність 

5 

ІІІ. Пам’ятники 

учасникам 

історичних подій 

Пам’ятні місця, пов’язані з учасниками історичних 

подій, національно-визвольних змагань, війн, 

діячами історії та культури, що підтверджуються 

історичними джерелами 

1 

ІІІ.1. Окремі пам’ятники учасникам історичних подій, 

національно-визвольних змагань, війн, діячам історії 

та культури спрощені (з обмеженою інформацією) 

2 

ІІІ.2. Окремі пам’ятники учасникам історичних подій, 

національно-визвольних змагань, війн, діячам історії 

та культури, що мають високу мистецьку цінність 

3 

ІІІ.3. Групи пам’ятників учасникам історичних подій, 

національно-визвольних змагань, війн, діячам історії 

та культури простих форм (з обмеженою 

інформацією) 

4 

ІІІ.4. Групи пам’ятників учасникам історичних подій, 

національно-визвольних змагань, війн, діячам історії 

та культури, які мають високу мистецьку цінність 

5 

IV. Пам’ятки 

архітектури  

та містобудування 

Фрагмент архітектурних споруд 1 

IV.1. Середньої збереженості архітектурні споруди 2 

IV.2. Добре збережені архітектурні споруди 3 

IV.3. Реставровані пам’ятки архітектури без музейної 

експозиції 

4 

IV.4. Пам’ятки архітектури з музейною експозицією 5 

V. Сакральні споруди Фрагменти культових споруд 1 

V.1. Окремі культові різностильові споруди 2 

V.2. Комплекс культових різностильових споруд 3 

V.3. Окремі культові стильові споруди 4 

V.4. Комплекс культових стильових споруд 5 
 

Серед наукових методів теоретичного рівня, що слід застосовувати 

для туристичної оцінки культурної своєрідності туристичної дестинації, 

наступні:  

– історичний – надає можливість для дослідження у хронологічній 

послідовності етапів розвитку культурної своєрідності туристичної дестинації 

регіону, що дозволяє визначити їх місце в історії та культурі регіону, а також 

історичну цінність на сучасному етапі;  

– статистичний – полягає у доборі й обробці кількісних показників 

пам’яток, за допомогою статистичного методу одержують кількісні 

характеристики об’єктів [1]; 

– математичний – відображає обрахування балів для об’єкта оцінки та 

визначення коефіцієнта його атрактивності; картографічний – створення 

спеціальних карт з нанесенням історико-культурних туристичних ресурсів 

у відповідності з отриманим балом, фрагмент такої карти відображено на 

рис.1. 
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Рис. 1. План м. Львів,  

центральна частина з встановленим коефіцієнтом атрактивності 
 

Отже, окрім вищезазначених методів, при встановленні оцінки складників 

культурної своєрідності регіону доцільно використовувати й інші загальнонаукові 

методи дослідження: абстрагування, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, що 

у загальному підсумку позитивно відобразиться на кінцевому результаті.  
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АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО  

ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

 

Створення туристичного продукту є одним є пріоритетних напрямів 

розвитку економіки ряду країн. Саме створення високоякісного і доступного 

туристичного продукту може перетворити нейтральну з точки зору туристичної 

http://map.lviv.ua/lviv05.html
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привабливості країну на туристично привабливу. Різні країни у розвитку своєї 

туристичної сфери роблять акценти на різних туристичних ресурсах, 

розвиваючи свої «сильні» з точки зору туризму сторони. 

Більшість дослідників схиляється до думки, що туристичні ресурси 

умовно поділяються на дві великі групи: природні і культурні. Археологічна 

спадщина належить до культурних ресурсів, оскільки археологічні залишки 

є витворами людини. 

Використання археологічної спадщини в туристичній діяльності 

є важливим з огляду на ряд причин. Одна з них: «археологія» дає можливість 

розширити коло туристичних об’єктів. В той час, як наземні, видимі пам’ятки 

вже в цілому відомі, те, що знаходиться у землі, є свого роду не до кінця 

розвіданим ресурсом. Особливо це актуально для регіонів, де на перший 

погляд, немає визначних історико-культурних туристичних об’єктів, – 

насправді ці об’єкти можуть знаходитися в землі. 

Археологічні пам’ятки як об’єкти туристичної діяльності за орієнтацією 

на споживача можна розділити на дві великі групи: розраховані на 

внутрішнього споживача і на іноземного. 

Внутрішній споживач, як правило, ознайомлений з існуючими 

туристичними об’єктами, періодично потребує нового продукту; зовнішній – 

ознайомитися з найбільш яскравими, екзотичними зразками національного 

надбання. 

Вочевидь, для того, щоб краще зрозуміти, що Україна може 

запропонувати на міжнародному ринку туристичних послуг, чим археологічна 

спадщина України може бути привабливою або й екзотичною для іноземного 

туриста, необхідно зробити порівняння археологічного надбання України 

з іншими країнами. 

Унікальні, яскраві, екзотичні прояви можна простежити на пам’ятках 

різних епох. На теренах України збереглися пам’ятки раннього палеоліту 

(Закарпаття, Поділля, Крим), вік яких сягає мільйона років, що може бути 

цікавим для туристів з усіх куточків Світу, оскільки ці пам’ятки пов’язані 

з давніми біологічними видами, наближеними до людини [1]. 

Серед пам’яток пізнього палеоліту заслуговують уваги передусім 

пам’ятки Середнього Подніпров’я, де збереглися залишки жител з кісток 

мамонтів. Їх унікальність полягає в тому, що пізньопалеолітичні матеріальні 

залишки жител з кісток мамонтів збереглися тільки на території Східної 

Європи [4, с. 568]. 

Серед пам’яток неоліту/енеоліту унікальною є трипільська культура, 

особливо її керамічна спадщина: розписний посуд, дрібна пластика, незрозумілі 

«біноклі» й «триноклі» [1, с. 114–115, 118]. 

Серед спадщини епохи бронзи без перебільшення екзотикою є модельо-

вані черепи. На перший погляд, територія їх поширення доволі немала: Степ 

Східної Європи, Балкани, Близький Схід, однак кількість таких черепів, які 

дійшли до наших часів доволі незначна [1, с. 163–164]. 

Унікальність Скіфських пам’яток Північного Причорномор’я полягає 

передусім у Царських скіфських курганах, де збереглися високохудожні зразки 
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пластичного мистецтва – скіфський звіриний стиль [1, с. 234]. Один з яскравих 

прикладів – Золота пектораль, – яка була визнана знахідкою ХХ століття. 

Винятковість курганної культури, зокрема скіфської, полягає у тому, що вона 

розповсюджується тільки в степах Євразії, де на терени сучасної України 

припадає одна з концентрацій царських поховань. Тому ці пам’ятки степової 

культури можуть сприйматися як екзотичні туристами з не-степових регіонів 

Світу. 

Унікальність античних пам’яток Північного Причорномор’я полягає 

у тому, що більшість з них припинили своє існування ще в період пізньої 

античності, законсервувавши у своїх культурних нашаруваннях цілі архітектурні 

ансамблі. Чого не можна сказати про більшість античних поселень інших 

регіонів (Балкан, Малої Азії, Східного та Західного Причорномор’я де життя не 

переривалося від найдавніших часів і до сьогодення. Значення античної 

культури: колиска європейської цивілізації, загальновідома для сучасної 

освіченої людини, міфи Стародавньої Греції входять до шкільних програм із 

зарубіжної літератури більшості європейських країн, ряду країн Світу. 

Яскравим явищем вважають також і культурну спадщину Давньої Русі, 

яка має багато різних проявів. Наприклад, печерні монастирі, не видовбані 

у скелі, а вириті в лесовому ґрунті – зразок середньовічної східнохристиянської 

культури, адаптованої до лісостепового та лісового ландшафту. 

Археологічну спадщину України можна використовувати й для розвитку 

етнокультурного туризму. Туристичний продукт може бути запропонований 

для сучасних народів, які являються представниками наступних мовних сімей 

або груп: іраномовних (кургани кіммерійців, скіфів, сарматів), греків (античні 

поліси Північного Причорномор’я), італійців (римська присутність 

у Північному Причорномор’ї, Генуезькі колонії), тюркомовних (курганні 

поховання половців, матеріальні залишки Османської імперії, Кримського 

ханства), германомовних (черняхівська, пшеворська, вельбарська археологічні 

культури, готи Криму), слов’яномовних (празько-корчацька, пеньківська, 

колочинська, райковецька, волинцево-роменська, давньоруська археологічні 

культури), монголомовних (пам’ятки Золотої Орди). 

Другий напрямок – це розвиток археологічного експедиційного туризму, 

який останнім часом доволі стрімко розвивається в ряді зарубіжних країн. 

Цікаво, що окрім традиційної польової археології, туристам пропонуються 

підводні екскурсійні маршрути до об’єктів підводної археологічної 

спадщини [2]. 

Експедиційний археологічний туризм виводить його учасника на 

принципово новий чуттєвий рівень: дозволяє відчути себе не лише пасивним 

спостерігачем-екскурсантом, а й активним учасником-дослідником, який може 

прийняти участь як в наукових польових дослідженнях, так і в заходах зі 

збереження культурної спадщини. 

З точки зору розвитку національної економіки професія археолога має 

й прикладну функцію: подібно до того як, наприклад, науковці-хіміки 

розробляють нові ліки для того, щоб потім на їх основі промисловці налагодили 

прибуткове виробництво, науковці-археологи досліджують археологічну 
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спадщину, що дозволяє згодом музейникам, екскурсоводам, туристичним 

агентствам створювати культурний продукт – музейно-заповідні комплекси на 

основі пам’яток культурної спадщини, туристично-екскурсійні маршрути, 

масові культурно-пізнавальні чи культурно-розважальні заходи тощо. 

Якщо фізична інтеграція пам’яток до музейного простору є матеріально-

технічною стороною [3, с. 281] створення музейного культурного продукту, то 

змістове, інформаційне наповнення (а точніше доповнення) експонатів 

досягається в результаті наукових досліджень цих пам’яток. Отримані 

у результаті археологічних досліджень знання є інформаційною базою для 

розповіді екскурсовода чи туристичного гіда, для допоміжних текстів 

у вітринах музейних експозицій тощо. 

Поширення наукових знань (зокрема історичних, археологічних) 

в суспільстві нам вбачається за наступною схемою: наука – освіта – 

суспільство. Наукові знання виникають і акумулюються в наукових колах. 

З часом ці знання проникають у сферу вищої освіти, де їх засвоюють здобувачі 

(студенти). Потім вчорашні студенти-історики чи студенти-археологи, тобто 

освічені громадяни, йдуть працювати екскурсоводами, туристичними гідами, 

популяризаторами науки тощо, доносячи до широкого загалу історичні знання 

вже в науково-популярній формі. 

Таким чином, існує замкнутий цикл: для того, щоб держава могла 

отримувати прибутки від використання археологічної спадщини в туристичній 

діяльності, необхідно розвивати й археологію як науку, а археологію потрібно 

розвивати, щоб мати можливість у перспективі отримувати прибутки за 

рахунок використання археологічної спадщини. 

Переваги від використання археологічної спадщини в Україні, на наш 

погляд, недооцінюються, особливо якщо порівнювати з рядом інших, більш 

розвинених у цьому аспекті, країн: Італія, Греція, Єгипет, Туреччина, Таїланд, 

Мексика та ін., де археологічні пам’ятки являються одними з основних об’єктів, 

які щороку приваблюють значну кількість іноземних туристів. Тому, на нашу 

думку, в Україні, багатій на унікальні об’єкти археологічної спадщини, 

використання археологічної спадщини має стати одним зі стратегічних напрямків 

формування і розвитку національного туристичного продукту у ХХІ ст. 
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INNOVATIVE FACTORS OF TOURISM AND RESORT INDUSTRY 

DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

Sustainable development of tourism is possible only in the conditions of 

effective state support, which is proved by the experience of other countries. Ukraine 

has considerable tourism potential, but unfortunately it is not used enough. Tourism 

development is constrained by insufficient level of infrastructure development, 

inconsistency of establishments of accommodation with world standards, 

technological backwardness of tourist operators, imperfection of regulatory legal 

support of tourist activity. In addition, due to the fall in real incomes of the 

population in the tourist services market, solvent demand is rapidly decreasing. This 

eliminates the investment attractiveness of the tourist infrastructure and, 

consequently, the proper competitiveness of the entire tourism sector. 

Therefore, effective tools for state support for tourism development and tourist 

infrastructure facilities should be developed and implemented. It should be borne in 

mind that the development of the travel industry encourages the implementation of 

investment projects for the construction of hotel, tourism, recreation, restaurant and 

transport infrastructure, which promotes economic growth and improving the quality 

of life of the local population. Therefore, state support for the development of tourism 

and tourist infrastructure in terms of economic content is one of the directions of the 

state socio-economic policy. 

In our estimation, the organizational and economic mechanism of state support 

for tourism and resort development is imperfect. The vast majority of legislation 

defining the goals, directions and mechanisms of state regulation in the field of 

tourism are declarative in nature and do not create the desired positive legal 

consequences in the conditions of Ukrainian reality. The development of tourism and 

resorts is adversely affected by the lack of funding for non-profit promotion of the 

national tourism product; low activity of Ukrainian participants at international 

tourist exhibitions (including due to lack of state support for exhibition activities); 

ineffectiveness of the tourist activity control system using recognized international 

standards; lack of a rational system of state tourism management in the regions; 

insufficient level of investment and innovation support for tourism development, etc.  

Considering that one of Ukraine’s foreign policy priorities is European 

integration, state tourism policy should, in our opinion, be based on the principles and 

standards of EU documents (in particular the Council of Europe) on sustainable 

tourism development. The implementation of world and European standards for 

tourism development will help create the right economic conditions to support 

sustainable tourism development in Ukraine. 
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Within the limits of their powers, public authorities and management try to 

stimulate the development of tourism, including tourism infrastructure. Effective 

organizational and economic measures should be taken to support the development of 

tourism. This should take into account the objective impossibility of sufficient 

financing of the tourism development strategy at the expense of the budget due to the 

general financial (including budget) crisis in the state. 

The current situation in the tourism sector requires the development and 

implementation of measures aimed at overcoming crisis phenomena and intensifying 

the production of the national tourism product with the assurance of an adequate level 

of quality. The basis for the implementation of such measures should be the 

formation of a purposeful state policy in the field of tourism, determining the 

priorities of its development, strengthening economic instruments in the 

implementation of mechanisms for regulating tourism activities. 

According to our position, state support for the development of tourism and 

resorts, taking into account the specific features of the regulatory object, should be 

carried out on the basis of program-targeted management method, which involves the 

development of a state-targeted comprehensive program with the establishment of 

appropriate performance criteria. Such a program should include a series of measures 

aimed at adapting tourism and resorts to meet the challenges, ensuring a harmonious 

development of the tourism market based on the interests of different actors, as well 

as aimed at the rational use, conservation and enhancement of national tourism 

potential. 

According to our position, state support for the development of tourism and 

resorts, taking into account the specific features of the regulatory object, should be 

carried out on the basis of program-targeted management method, which involves the 

development of a state-targeted comprehensive program with the establishment of 

appropriate performance criteria. Such a program should include a series of measures 

aimed at adapting tourism and resorts to meet the challenges, ensuring a harmonious 

development of the tourism market based on the interests of different actors, as well 

as aimed at the rational use, conservation and enhancement of national tourism 

potential. 

The key directions of the state policy for supporting the development of the 

tourism sector should be: improving the legal framework for regulating relations in 

the industry; ensuring the development of tourism as a highly profitable sector of the 

Ukrainian economy, encouraging national and foreign investment in the development 

of the tourism industry, creating new jobs; development of international and domestic 

tourism, in particular rural and ecological (green); expansion of international 

cooperation, strengthening of Ukraine in the world tourist market; creation of 

favorable conditions for tourism development through simplification and 

harmonization of tax, currency, customs, border and other types of regulation. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

До актуальних проблем розвитку екологічного туризму в Україні слід 

віднести питання впровадження системи підготовки профільних фахівців, 

навчання і перекваліфікації сільських господарів та незайнятого сільського 

населення. В Україні не працюють на постійній основі спеціальні 

консалтингові групи, які б здійснювали профільне повне консультування, 

супровід та навчання зацікавлених осіб. Відповідно не створено регіональних 

постійно діючих інформаційно-тренінгових центрів, до яких міг звернутися 

пересічний селянин і отримати необхідну інформацію.  

Натомість, зараз в Україні маємо значну кількість господарів, які 

працюють “інтуїтивно”, не маючи спеціальних навичок. Отже, для 

забезпечення належної якості послуг, які надаються сільськими господарями, 

на даний час особливо гостро постала проблема створення групи спеціалістів 

(тренерів), що змогли б перетворити селянина-початківця на господаря 

агросадиби, послуги якого задовольнятимуть у майбутньому смак найвибаг-

ливішого клієнта [1, с. 52]. 

Однією із суттєвих перепон на шляху ефективного просування ідеї 

екологічного туризму серед туристів є відсутність професійно розробленої 

маркетингової та рекламної стратегії. Значна кількість існуючих туристичних 

маршрутів (продуктів) розроблювалась за повної відсутності інформації про 

бажання тих, заради кого це все і створювалось, тобто – потенційних клієнтів. 

Звідси – проблеми, пов’язані з реалізацією значної кількості туристичних 

продуктів екологічного туризму, що не користуються попитом. 

На даному етапі також можемо констатувати відсутність запроваджених 

і працюючих механізмів, які б забезпечували постійний і оперативний зв’язок 

між конкретним власником агросадиби, який зацікавлений у продажу своїх 

послуг та клієнтом, який бажає відпочити в одному з українських сіл. 

Висвітлення цієї проблеми в засобах масової інформації має переважно 

епізодичний характер, що значно ускладнює процес сприйняття і засвоєння 

інформації, з одного боку – потенційними туристами, з іншого – господарями.  

Слід також зазначити, що окреме господарство практично не може 

самостійно формувати та реалізувати привабливий туристичний продукт. Для 

створення туристичного продукту екологічного туризму необхідні зусилля 
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багатьох людей і представників багатьох галузей, пов’язаних між собою 

спільною метою.  

Міжнародна (переважно європейська) практика свідчить, що розвиток 

туризму на селі у формі малого сімейного готельного бізнесу є великою 

соціально-економічною програмою щодо переведення частини аграрного 

населення зі сфери виробництва у сферу послуг. Її завдання – надати імпульс 

розвитку аграрних регіонів, а також місцевому населенню шляхом організації 

нового специфічного сектору місцевої економіки.  

У розвинених європейських країнах, де важливим фактором є те, що 

житловий фонд у сільських регіонах у цілому має високий рівень комфортності, 

концепція екологічного зеленого туризму ґрунтується в першу чергу на 

використанні ресурсів домашніх господарств. Таким чином, пануюча у Європі 

модель розвитку даного виду туризму орієнтована на розвиток малого 

сімейного готельного господарства у екологічних провінціях.  

Для реалізації цієї моделі розвитку екологічного туризму необхідно: 

 наявність вільного або умовно вільного житлового фонду в сільській 

місцевості (включаючи малі міста); 

 досить високий рівень комфортності та задовільний стан більшості 

житлового фонду; 

 системна державна підтримка туристичних господарств: ухвалення 

політичного рішення щодо розвитку екологічного туризму як сектору сфери 

туристичних послуг; 

 організаційна підтримка: створення спеціальних структур з організації 

роботи, впровадження інформаційних технологій;  

 організація об’єднань суб’єктів екологічного туризму, що 

підтримують портали з базами даних з всього сільського туристичного сектору; 

 нормативно-правове (прийняття відповідних законів та держпрограм) 

та рекламно-інформаційне забезпечення просування національного та 

регіональних екологічних туристичних продуктів; 

 фінансова підтримка (система пільгового кредитування або дотації 

екотуристичних господарств) [2, с. 189].  

Вищезгадана модель розвитку екологічного туризму реалізується й в 

країнах Центральної та Східної Європи. Вони звичайно не володіють житловим 

фондом такого рівня комфортності, як у Західній Європі, однак, в даних країнах 

діють державні програми розбудови сільського туристичного сектору. На рівні 

центрального уряду схвалені рішення про державну підтримку екологічного 

туризму, прийняті відповідні програми, створюється система пільгового 

кредитування екотуристичних господарств для реконструкції та 

переобладнання будинків. Також організовані національні асоціації суб’єктів 

екологічного туристичного бізнесу, вже на початковому етапі впроваджуються 

інформаційні технології та підтримуються інформаційно-рекламні портали.   

У менш економічно розвинених країнах світу, де приватні будинки не 

можна використовувати як засоби розміщення туристів, але є в наявності 

унікальний туристичний потенціал (кліматичний, природний, ландшафтний, 
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історико-культурний), практикують інший підхід – у сільській місцевості поза 

курортними зонами створюються великі приватні туристичні центри, 

зорієнтовані на використання туристичних ресурсів у сільській місцевості.  

На даний час у світі існує практичний досвід реалізації трьох моделей 

розвитку екологічного туризму. Їх можна згрупувати в такий спосіб: 

1. Розвиток туристичного бізнесу на базі малого сімейного готельного 

господарства. Дана модель успішно реалізується в межах кількох концепцій, які 

складають основу державної політики щодо переведення сільського населення 

із сектора аграрного виробництва в сектор послуг за умови прийняття на 

державному рівні комплексної соціально-економічної стратегії, спрямованої на 

підтримку сільських регіонів. Ця стратегія включає підтримку розвитку мережі 

засобів розміщення (приватних мікроготелів) на базі існуючого в екологічній 

місцевості житлового фонду, екогосподарських та спеціалізованих об’єктів. 

2. Будівництво великих і середніх приватних туристичних об’єктів 

у сільській місцевості: спеціалізованих готелів, культурно-етнографічних 

центрів (характерно для країн з невисоким рівнем комфортності житлового 

фонду в сільській місцевості). Дана модель для вдалої реалізації вимагає, 

насамперед, інвестиційних ресурсів – як місцевих, так і зовнішніх, а також 

підтримки відповідних проектів на рівні регіону.    

3. Створення державних або приватних екогосподарських парків. Крім 

розвитку туристичної галузі, заснована на такій моделі концепція ставить за 

мету популяризацію та пропаганду досягнень сільського господарства країни та 

демонстрацію прийомів традиційного екогосподарського виробництва. Будучи 

багатофункціональними центрами, державні екопарки паралельно можуть 

провадити науково-дослідну та селекційну роботу, залишаючись при цьому 

розважальними туристичними об’єктами та постійно діючими виставково-

експозиційними центрами. 

Перераховані моделі екологічного туризму апробовані у світовій 

практиці. На нашу думку, концепція розвитку екологічного туризму 

в українській провінції повинна носити комплексний характер: у силу 

величезної розмаїтості умов на території нашої країни, в неї можуть бути 

закладені всі ці напрямки (моделі), причому їхня практична реалізація залежить 

від особливостей регіону.  

Розвиток екологічного туризму як сектору української туристичної 

індустрії вимагає партнерства влади, бізнесу, місцевих співтовариств та 

широкого кола зацікавлених неурядових організацій всіх рівнів. Істотну роль 

у координації цього процесу можуть зіграти інститути міжмуніципальної 

кооперації та об’єднання суб’єктів екологічного туризму. Одним з прикладів 

регіонального об’єднання суб’єктів туристичної діяльності є створення спілок 

екологічного туризму.  

Отже, розвиток туристичного сектору в українській провінції повинен 

стати важливим чинником зростання та розвитку українського суспільства: 

економічного, соціального, культурного та духовного. Найважливіший 

результат розвитку екологічного туризму – зростання матеріального добробуту 

місцевих співтовариств, соціокультурний і духовний ефект у результаті 
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активізації місцевих творчих ресурсів, збереження та розвитку національної 

природної, історико-культурної та духовної спадщини, підвищення самооцінки 

місцевих співтовариств, поява позитивної соціальної перспективи. 
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МЕТОДИ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ 

 

Державне регулювання туристичної діяльності – це сукупність форм 

і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на діяльність 

господарюючих суб’єктів та ринкову кон’юнктуру з метою забезпечення 

нормальних умов функціонування ринкового механізму, реалізації державних 

соціально-економічних пріоритетів та вироблення єдиної концепції розвитку 

туризму в країні [2, с. 75]. 

Державне регулювання туристичної діяльності є одним з механізмів 

реалізації державної політики в галузі туризму, яка включає в себе комплекс 

організаційних, соціально-економічних, політико-правових та інших методів, 

що використовуються парламентами, урядами, державними і громадськими 

організаціями та установами з метою створення умов для розвитку туристичної 

галузі в країні [1, с. 17]. 

Методи та форми державного регулювання туризму можна умовно 

поділити на дві групи: регулювання туристичного попиту та регулювання 

туристичної пропозиції. У першому випадку основним об’єктом впливу 

є туристи, у другому – продавці туристичних послуг. 

До методів державного регулювання туристичного попиту належать: 

державний маркетинг та просування туристичного іміджу країни; державний 

вплив на ціноутворення; ліцензування, стандартизація та сертифікація; 

збільшення доходів громадян; обмеження або полегшення доступу до 
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туристичних об’єктів; регулювання тривалості робочого дня та відпусток; 

розвиток та підтримка соціального туризму. 

1. Державний маркетинг. Мета державного маркетингу – стимулювання 

туристичного попиту, створення привабливого туристичного іміджу країни або 

об’єктів внутрішнього туризму: туристичних центрів, санаторно-курортних зон, 

природно-заповідних територій тощо. Державний маркетинг має сприяти 

просуванню національного туристичного продукту на внутрішньому та 

міжнародному ринку. 

2. Державний вплив на ціноутворення. До способів державного 

регулювання цін на туристичну продукцію належать: контроль ціноутворення в 

готельних, ресторанних і транспортних підприємствах, зокрема, використання 

різних знижок та пільг для стимулювання туристичної діяльності у низький 

сезон; уведення або скасування податків з продажу туристичних послуг 

і товарів туристичного призначення; безпосередній вплив на рівень цін на 

підприємствах, що належать державі або нею контролюються; відкриття 

пунктів з продажу туристичних товарів у митних зонах. Контролюючи ціни, 

держава може збільшити (зменшити) попит на окремі види туристичних послуг, 

захистити інтереси подорожуючих осіб, позбавити їх зайвих витрат. 

3. Ліцензування, стандартизація, сертифікація. У тих випадках, коли 

неможливо вплинути на ціни, держава може здійснити непрямий ціновий 

контроль за допомогою ліцензування та встановлення градації якості послуг. 

Туроператори завжди зацікавлені у підвищенні цін на послуги та подекуди їх 

збільшують навіть у тих випадках, коли кількість запропонованих послуг 

перебільшує попит. За таких обставин, наприклад, державна сертифікація 

туристичних послуг дозволяє зменшити ціни відповідно до установленої 

градації якості послуг. 

4. Збільшення доходів громадян. Держава має великі можливості впливу 

на ступінь оплати праці, стан пенсійного забезпечення, рівень соціальних 

виплат тощо. Підвищення матеріального забезпечення громадян, надання 

робітникам та службовцям різноманітних соціальних гарантій та пільг за 

рахунок підприємств або профспілок завжди сприяє збільшенню попиту на 

туристичні послуги. 

5. Обмеження або полегшення доступу до туристичних об’єктів. 

Обмеження доступу може бути пов’язане з економічними, екологічними або 

соціальними проблемами, пов’язаними з розвитком туризму. Обмеження або 

полегшення доступу забезпечується зміною правил в’їзду, виїзду та 

перебування на території країни. Один із поширених способів обмеження 

доступу – це зменшення кількості віз, що видаються дипломатичними 

представництвами країни за кордоном. Полегшення доступу забезпечується 

зменшенням кількості паспортних та візових формальностей під час в’їзду 

в країну. У внутрішньому туризмі держава здатна обмежити в’їзд туристів на 

територію, де розташовуються визначні туристичні пам’ятки, шляхом 

скорочення будівництва навколо них об’єктів транспортної інфраструктури, 

готелів, ресторанів, культурно-розважальних закладів тощо. 
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6. Регулювання тривалості робочого дня та відпусток. Статистичні 

показники переконливо свідчать, що зміна шестиденного робочого тижня на 

п’ятиденний, а також збільшення тривалості відпусток та вільного часу 

працівників суттєво впливає на збільшення туристичного попиту. Багато людей 

зараз можуть, наприклад, поділити свою відпустку на декілька частин або 

подорожувати у вихідні дні. 

7. Розвиток та підтримка соціального туризму. Головна особливість 

соціального туризму – його турбота про малозабезпечених людей з урахуванням 

їх віку, здоров’я, соціального стану. Сфера соціального туризму охоплює різні 

категорії громадян: учнів, студентів, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та 

праці. Соціальний туризм виявляє себе у наданні безкоштовних або пільгових 

путівок в будинки відпочинку, санаторії, літні табори, турбази, а також 

встановленні спеціальних транспортних тарифів, податкових і митних пільг 

тощо. 

До методів державного регулювання туристичної пропозиції належать: 

дослідження, планування та регулювання туристичної діяльності; контроль над 

використанням землі; оподатковування туристичних підприємств; митне 

регулювання; створення сприятливих умов для інвестицій в туризм. 

1. Дослідження, планування та регулювання туристичної діяльності. 

Дослідження туристичної діяльності забезпечується органами державної 

статистики, зокрема, через моніторинг змін показників кількості туристів та 

державними замовленнями на відповідні дослідження. Державне планування 

туристичної діяльності обумовлюється вибором різних цілей розвитку туризму 

(максимізація надходжень іноземної валюти, залучення платоспроможних 

клієнтів, збільшення зайнятості населення, економічна підтримка слабких 

регіонів), оцінкою туристичних ресурсів. 

2. Контроль над використанням землі. Мета державного контролю над 

використанням землі – захист довкілля та запобігання спекуляцій землею. 

Держава встановлює вимоги до земельних ділянок, що надаються для 

створення об’єктів інфраструктури туризму, регулює масштаби будівництва, 

забезпечує архітектурний нагляд, стимулює будівництво нових туристичних 

комплексів шляхом продажу земельних ділянок за низькими цінами або через її 

оренду на тривалий термін. 

3. Оподатковування туристичних підприємств. Держава визначає 

податкові режими для різних груп підприємств сфери туризму: пільговий, 

звичайний або жорсткий. Наприклад, підвищені податкові ставки доцільно 

використовувати для оподаткування діяльності казино або нічних клубів 

(держава може забирати до половини їх прибутку). Податкові знижки 

застосовуються для підприємств, що обслуговують туристів у низький та 

середній сезони. Деяким туристичним організаціям можуть також надаватися 

пільгові тарифи на комунальні послуги. 

4. Митне регулювання. Зниження або підвищення мита – один із 

способів впливу на обсяг пропозиції туристичних послуг. Наприклад, 

зменшення митних платежів на імпорт готельного або ресторанного 
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обладнання знижує вартість будівництва туристичних комплексів, а зменшення 

мита на імпорт пасажирського водного транспорту, літаків та автобусів знижує 

вартість транспортних послуг у туризмі. 

5. Створення сприятливих умов для інвестицій у туризм. Оскільки 

інвестиції в туризм пов’язані з величезним ризиком, від держави потрібні 

чималі зусилля для залучення фінансових коштів у розвиток туристичної галузі 

порівняно з іншими секторами економіки. Великий ризик пов’язаний з високою 

чутливістю туристичної галузі до економічних, політичних, соціальних та 

кліматичних змін у країні. 
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FORMATION AND ESTABLISHMENT OF SPORTS TOURISM 

 

During the period of formation and development of sports tourism and active 

recreation specialists have developed a terminology that needs to be adapted to the 

existing recreational and tourism terminology. Of course, sports tourism and active 

recreation as segments of the recreation and tourism industry should be based on the 

conceptual and terminological apparatus of the recreational-geographical area, which 

formed at the intersection of social-geographical and physical-geographical sciences. 

In addition, recreational and tourism geography operate on its own terminology, 

reflecting relevant social orders and social processes. 

The definition of sports tourism, due to its location at the intersection of sports 

and tourism, can be viewed from two positions – as the definition of the sports 

industry and as the definition of the tourism industry. 

Sports activities are a type of active recreation. In terms of recreational activity, 

sports can be divided into two groups. 

Sports tourism as a type of sport activity is to overcome a certain segment of 

the earth’s surface, called the route. Various specific natural obstacles overcome the 

route. These are forest thickets, swamps, deserts – hiking, passes and peaks – in 
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mountain tourism, river rapids – in water tourism, caves – in speleological tourism, 

etc. At the same time, sports tourism is an active, often extreme type of travel, the 

meaning of which is to overcome considerable distances and various obstacles, 

requiring the tourist to have sufficient physical training and to possess different 

skills – both techniques for overcoming obstacles and survival in difficult natural 

conditions. 

So, according to the author, sports tourism is a kind of active recreational and 

tourist activity, which is carried out in the natural environment, and consists in the 

passage of tourist sports routes with overcoming various obstacles (passes, peaks, 

rapids, canyons, caves, etc.) by various means of transportation with using special 

techniques and equipment. The properties of the territory are an integral part of sports 

tourism, and the direct interaction of the tourist-subject of the tourist process with the 

properties of the territory (terrain, weather conditions, availability of water resources, 

types of landscapes, etc.) is its essence and necessitates the detection of geospatial 

activities. Therefore, the geographical component of such activity is important. 

The formation of the Ukrainian tourism tourism term and active recreation 

today cannot be considered a complete process. Further rapid development of 

tourism, tourism and sports activities, active recreation is accompanied by the 

evolution and modification of the conceptual and derivative systems of terminology 

of tourism, which can be seen as a dynamic integrative continuum, consisting of 

terms, creators and carriers of which are acts and activities of which are acts scientists 

and amateur tourists. In the process of development, the theory and practice of 

tourism and active recreation have been supplemented by new definitions that reflect 

the scientific and practical vectors of formation of this industry. 

Today, the terminology of tourism and active recreation is a rather 

heterogeneous combination of the following linguistic units: 

a) from the point of view of origin: Ukrainian itself – travel, tent, backpack, 

overnight, travel, hike, shelter, trail, rock climber, etc.; borrowed (including 

internationalisms) - tour, bivouac, bungalows, guide, caravanning, camping, motel, etc.; 

b) from the point of view of obsolescence: the elderly, some of which have 

been gradually returning to active use in tourism: mountain shelter, shellfish, travel, 

backpack, guide (camp), camp, tourist, etc.; new developments: sailing, 

mountaineering, skiing, trekking, toursites, etc. 

The terms of tourism and active recreation resulting from inter-system 

borrowing can be divided into two groups: 

– general scientific terms (analysis, concept, method, model, system, 

structure, theory, function) that substantially narrow and refine their semantics within 

the terms-phrases: territorial recreational system, concept of tourism, extrapolation 

method, information tourist system, etc.; 

– cross-industry terms that operate in tourism-related industries (geography, 

sports, medicine, military, economics, history, etc.) and are part of the terminology of 

tourism, or with almost no change in the term: tourism geography, geotourism, 

recreation (geography); tourist club, competition, take-off, all-rounder (sport) or with 

full or partial rethinking it and more. 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

118 

In the recreation and tourism industry there is a constant dynamic process of 

the emergence of new and improvement of existing terms and concepts, so the work 

on the creation of new tourist dictionaries is an important condition for improving the 

tourist conceptual and terminological apparatus. In this case, the uniqueness and 

clarity of the interpretation of the basic concepts and terms will avoid unwanted 

ambiguity and should contribute to the development of geography of tourism and 

recreation. The author has prepared a dictionary-guide «Geography of sports tourism 

and recreation», which explains the basic terms and concepts used in the theory and 

practice of sports tourism and active recreation (almost 1850 terms and more than 

1500 articles on the geography of sports tourism and active recreation). 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ: ПОТРЕБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Проблема формування і розвитку ринку туристичних послуг як 

найважливішого елементу господарського механізму, що забезпечує 

економічну життєдіяльність суспільства є універсальним інструментом 

економічного саморегулювання за допомогою якого встановлюється динамічна 

відповідність попиту і пропозиції.  

Нова філософія туристичних подорожей стає можливою завдяки науково-

технічному та соціально-економічному прогресу суспільства. Розширюється 

мережа готелів, ресторанів, з’являються автопрокатні фірми. Мандрівників 

приваблюють історично-архітектурні пам’ятки, театри, музеї, курорти, що 

пропонують лікування, катання на лижах і тощо. Розвитку туризму також 

сприяє реклама, політика уряду, загальні економічні умови, курси валют, 

конкурентоздатність продукту, безпека і репутація місця подорожі, мода на 

поїздки та інші чинники. Оскільки сфера туризму є однією із важливих засобів 

реалізації зовнішньої політики країни, вона  взаємопов’язана з діяльністю більш 

ніж 50 галузей, її розвиток сприяє зайнятості населення, диверсифікації 

національної економіки, розвитку культурного потенціалу, інноваційній 

діяльності в національної економіки, збереженню екологічного середовища, 
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міжнародній співпраці між державами. Саме тому сфера туризму та курортів 

стає однією з най важливіших сфер, що здійснюють вплив на загальний стан, 

а також основні тенденції світової економіки. 

Ринок послуг в Україні має велике значення для національної економіки. 

Україна посідає одне з помітних місць у світі щодо наявності унікальних 

туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів. Потенційний турист під час 

вибору тієї чи іншої країни для поїздки бере до уваги такі чинники, як 

політична та економічна стабільність, ціни, рівень сервісного обслуговування, 

наявність туристично-рекреаційного потенціалу, характер транспортних 

зв’язків, реклама, географічні, природні, кліматичні, культурні й релігійні 

характеристики території. За оцінками експертів, основними мотивами для 

туристичних мандрівок в Україну є її культура, можливість оздоровлення, 

красоти природи, спорт і відпочинок. Отже, ці чинники є найбільш вагомими 

складовими туристичного продукту нашої країни, які потребують особливої 

уваги з боку фахівців туристичного бізнесу [3]. 

Серед інших країн світу український туризм розвивається недостатньо 

ефективно. Щороку нашу країну відвідують близько 5-6 млн. туристів. 

Туристична індустрія України реалізовує свої можливості лише на 1/3. Варто 

зазначити, що в Україні наявні передумови для розвитку туристичної галузі, які 

пов’язані як з вигідним розташування, рельєфу, сприятливим кліматом, 

багатством природних, історичних та рекреаційних ресурсів. Проте, на 

світовому ринку туристичних послуг, Україна виглядає досить скромно. 

Причини такої ситуації варто розглядати через складну соціально-економічну 

ситуацію нашої держави, відсутність ефективної та чіткої стратегії розвитку на 

державному та світовому рівнях, а також через недостатнє стимулювання 

туристичної індустрії. 

На нашу думку доречно виокремити проблеми, що гальмують розвиток 

вітчизняного ринку туристичних послуг. Зокрема: 

 недостатній розвиток інформаційно-рекламної діяльності туристичних 

підприємств; 

  не сприяння інвестуванню податковим законодавством в туристичну 

інфраструктуру  України; 

 необхідність передання деяких повноважень розвитку туристичної 

індустрії органам місцевого самоврядування; 

 недосконала система регіонального управління; 

 проблема тіньової економіки тощо. 

Через несприятливий економічний клімат, лише третина українських 

туристичних підприємств працюють на ринку. Ситуація, що склалася в Україні 

в туристичній сфері потребує не аби яких засобів подолання кризових явищ. 

Потрібно виходити на кращий рівень надання послуг туристам, необхідне 

усунення бар’єрів для розвитку туристичного ринку шляхом проведення 

виваженої податкової політики з метою підтримки та захисту суб’єктів 

рекреаційної туристичної діяльності. Враховуючи багатокритеріальний характер 

системи і структури туристичного ринку в процесі його структурування можна 
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застосовувати і інші ознаки. Це тільки поглибить характер дослідження ринку 

і дозволить визначити особливості роботи на ньому. 

У контексті аналізу сучаного стану речей вважаємо доцільним 

виокремити позитивні чинники, що сприятимуть розвитку та формуванню 

конкурентоспроможності, а саме: сприяння розвитку індустрії туризму; 

спрощення форм регулювання (податків, валюти, мита); розвиток освіти та 

побудова інтелектуального суспільства; збільшення частки вільного часу; 

стабільна економічна та політична ситуація країни; зростання доходів 

населення; розвиток транспортної інфраструктури; посилення урбанізації; 

заохочення інвестувань у туристичну галузь; розвиток інформаційних 

технологій та засобів комунікацій; розвиток маркетингової сфери; застосування 

інновацій у туристичній діяльності; створення позитивного іміджу України на 

світовому туристичному ринку. 

Одним з факторів подолання негативних тенденцій розвитку туризму 

є впровадження нововведень. Використання інновацій в туризмі зможе 

активізувати конкурентоспроможність туристичного ринку України. 

Досвід роботи показує, що в Україні державні підприємства, як правило, 

виявляються менш ефективними, ніж приватні, мають нижчу прибутковість, 

слабку прийнятність до інновацій і невиправдано великий управлінський апарат. 

Практика неодноразово показувала, що саме інноваціний прогрес здатен 

вирішити певні проблеми економічного, соціально, екологічного характеру. 

Інноваційний процес містить в собі різного роду новації: створення технологій, 

товарів, послуг, рішень різного характеру. Важливо зазначити те, що 

інноваційний процес включає в себе реалізацію інвестицій, де поєднується 

економіка, наука, управління. 

Пріоритетного значення розвитку ринку туристичних послуг в Україні 

відводимо конкурентоспроможному туристичному продукту на ринку, що 

максимально задовільнятиме потреби кожного сегменту населення країни, 

забезпечивши комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних 

інтересів при збереженні екологічної рівноваги та культурного довкілля. 

Отже, можна зробити висновок, що найголовнішими проблемами на 

ринку туристичних послуг України є неякісне, нераціональне використання 

ресурсів, відсутність розвиненої інфраструктури, недостаній рівень якості 

надання послуг відносно інших країн, відсутність ефективної популяризації, 

надто високі податки для суб’єктів туристичного ринку. Переконані, що одним 

із шляхів вирішення ситуації є розвиток туристичного сегменту окремих 

регіонів, реалізація ефективних державних програм, залучення інвесторів через 

відкриття приватно-публічного партнерства, активне використання 

маркетингових засобів популяризації ринку туристичних послуг, впровадження 

інноваційних технологій та адаптаці кращого закордонного досвіду. 
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ТЕОРІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ 

 

За короткий термін морські, океанські та річкові круїзи зайняли чільне 

місце серед найбільш перспективних галузей на світовому туристичному ринку. 

Експерти в галузі туризму вважають, що ця галузь індустрії подорожей 

постійно розвивається, а попит на послуги операторів, що організовують 

круїзні тури, зростає з кожним роком.  

Морський круїз – туристична подорож морем, як правило, подорож до 

портів, на борту спеціального пасажирського судна. В даний час десятки 

круїзних суден по всьому світу експлуатують сотні пасажирських суден, 

місткістю від 70 до 1000+ пасажирів, і пропонують захоплюючі поїздки 

практично до будь-якого регіону світу. По суті, круїз – це морський тур, 

основна вартість якого включає інтегровані бортові послуги. Зокрема: подорож 

на кораблі, проживання в салоні, триразове харчування, розваги та, як правило, 

ряд спеціальних заходів на борту (свята, фестивалі, змагання, концерти тощо).  

Північна Європа займає сприятливе геотуристичне положення, яке 

характеризується такими особливостями: 

– межі країн регіону із Західною та Східною Європою – основними 

туристичними країнами; 

– вихід до Атлантичного (Балтійського, Північного Норвезького) та 

Північного Льодовитого океанів (Гренландія та Баренц) морів; 

– розташування важливих морських та авіаційних автомобільних доріг 

між Європою та Північною Америкою; 

– сусідство на південних кордонах з високорозвиненими країнами 

Європейського Союзу (Данія, Швеція та Фінляндія є членами ЄС). 

Усі країни Північної Європи мають значні ресурси для розвитку 

міжнародного туризму: гірські ландшафти, фіорди, умови зимових видів 

спорту, прибережні острови, озерні ландшафти, полярне літо, культурна 

спадщина (пам’ятки вікінгів), архітектурні споруди, заклади культури. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501
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Незважаючи на суворий клімат регіону, чисте повітря та мальовничі 

пейзажі приваблюють іноземних туристів, кількість яких щороку збільшу-

ється [1, с.334]. 

Найбільша кількість туристів з Північної Європи відвідує Данію – 

8 мільйонів чоловік, а найменша – Ісландію (0,67 мільйона людей). Однак 

кількість туристів, які відвідують Ісландію та Фінляндію в 2017 році, значно 

збільшилася порівняно з 1995 р. 

Подорожі з фіордами Норвегії останнім часом стали модним видом 

туризму в Європі. Норвезькі фіорди – це глибоководні затоки Атлантичного 

океану, які врізаються глибоко в суху землю серед крутих скель і високих гір 

з льодовиками на вершинах і водоспадах.  

Туризм в Ісландії пов’язаний, перш за все, з спостереженням за життям 

птахів і китів у природних умовах, з гірськолижним туризмом, з риболовлею, 

з оглядом природних пам’яток: льодовики, фіорди, каньйони, вулкани [3, с. 272]. 

В даний час морський туризм активно використовує маркетингові 

технології для просування послуг. У цьому аспекті круїзні компанії активно 

співпрацюють з туристичними компаніями. Наприклад, круїзна лінія Carnival 

Corporation витрачає близько 170 000 доларів щорічно на маркетингові дії по 

брендингу США. 

Сучасні маркетингові технології в круїзному бізнесі не обмежуються 

організацією продажу круїзних послуг. Окремі компанії круїзних ліній 

вдаються до різних програм заохочення споживачів.  

Розвиток електронних систем та Інтернету суттєво вплинув на сучасні 

маркетингові інструменти в круїзному бізнесі, основними з яких є: 

1. Розвиток електронного маркетингу. Посилена конкуренція спонукала 

круїзних компаній накопичувати інформацію про клієнтів, лайки та багато 

іншого. Однак ці набори даних давно не використовуються для підтримання 

лояльних відносин з туристичними компаніями. Сьогоднішній підхід до 

створення та використання електронних баз даних поступово змінюється.  

2. Створення та розробка сайтів круїзних компаній, які виконують 

подвійну функцію: надання реклами, спрямованої на туристичні компанії, та 

реклами, спрямованої на споживачів. Такі сайти надають можливість 

бронювати круїзні послуги в Інтернеті.  

3. Інтернет-реклама продовжує набирати обертів як сучасний маркетинговий 

інструмент для круїзних компаній, які витрачають гроші на рекламні банери на 

популярних партнерських сайтах, займаючи перше місце в пошукових системах. 

4. Використання соціальних платформ. Більшість круїзних компаній 

сьогодні мають власні сторінки у Facebook, зареєстровані у Twitter, Flickr. 

5. Інтеграція декількох носіїв інформації. Круїзні компанії найчастіше 

використовують рекламу в Інтернеті та на телебаченні. Однак у круїзному 

бізнесі зростає популярність інших видів реклами, включаючи радіорекламу.  

6. Формування та розвиток бренду для задоволення унікальних потреб 

споживачів (шопінг, ігри в казино, навчання та розвиток). [3, с. 59] 

Таким чином, сучасні інструменти маркетингу у світі круїзного бізнесу 

орієнтовані переважно на використання можливостей Інтернет-простору. 
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Ще одна характеристика сучасних круїзних сервісів – це те, що вони 

стали більш технологічними. У 2012 році Royal Caribbean запустила наявність 

iPad у кожній кабіні на вкладиші Splendor of Seas. У 2012 році в норвезькому 

смартфоні iConcierge був запущений, щоб користувачі операційних систем 

iPhone, iPad, Android та Windows7 отримували загальну інформацію про 

пасажирів і систем обслуговування.  

Щодо забезпечення безпеки на судні з 2015 року в політиці безпеки 

в круїзній навігації відбулися якісні зміни. Зараз члени екіпажу круїзних суден 

зобов’язані пройти навчання та сертифікацію у разі надзвичайної ситуації, 

включаючи евакуацію пасажирів. 

Відповідно до вимог міжнародних організацій, круїзне судно з 2700 

пасажирами та 800 членами екіпажу повинно мати п’ять команд пожежогасіння 
на борту, чотири тисячі детекторів диму, п’ятисот вогнегасників, шістнадцять 

миль спринклерного трубопроводу, п’ять тисяч спринклерних голівок і шість 

кілометрів пожежного шлангу [4]. 

Отже, круїзний туризм – це дуже прибутковий сектор економіки. Тому 

найпопулярніші в Європі поромні оператори – Tallink Silja Oy та Viking Line 

для забезпечення прибутковості круїзних ліній компанії консолідують свої 

ресурси та формують холдингові структури. Світовий ринок морських круїзів 

розділений на 20 спеціалізованих компаній, які, в свою чергу, належать до 

4 великих груп. До 2022 року чотири провідні компанії (Carnival Corporation, 

Royal Caribbean Cruises, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line) контролю-

ватимуть 83,8% світового круїзного ринку. 
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рельєфу, сприятливий клімат, багатий природний, історичний, культурний та 

рекреаційний потенціал. Україна знаходиться на перехресті шляху між 

Європою та Азією: важливі залізничні та автомобільні магістралі, порти 

Чорного та Азовського морів, розвинуте авіасполучення сприяє розвитку 

багатосторонніх зв’язків з країнами світу. Загальна площа придатних для 

туризму природних ландшафтів складає 9,4 млн. гектар. В межах території 

нашої країни роміщуються 125 тис. пам’яток природи, археології, архітектури, 

історії. Держава має сприяти розвитку туризму, дбати про раціональне 

використання та збереження земель туристично-рекреаційного комплексу.  

Міжгалузевий рекреаційно-тypиcтичний комплекс містить самостійні, але 

тісно пов’язані галузі, що виробляють товари та послуги для туристичної 

діяльності. Одні галузі обслуговують лише рекреаційно-тypиcтичний комплекс, 

а доходи інших лише трішки залежать від тypиcтичної галузі [3].  

Рекреацію ми розглядаємо як комплекс заходів, пов’язаний з оздоровчою, 

культурно-пізнавальною, спортивною діяльністю осіб на спеціалізованих 

землях, що розташовані поза місцями їх звичного проживання. Рекреація 

характеризується об’ємом часу, необхідного для відновлення та роботою над 

цим відновленням [2]. 

За даними Всесвітньої тypиcтичної організації, відсоток доходів від 

обслуговування тypиcтів є таким: 

– тypиcтично-екскурсійні послуги –100% 

– санаторно-курортні та оздоровчі послуги – 90% 

– готельні послуги – 60-70% 

– послуги з видачі віз та консультування – 60-70% 

– послуги пунктів прокату – 30-40% 

– послуги закладів культури, фізкультури і спорту – 30-40% 

Ефективність заходів державного стимулювання рекреаційного 

(оздоровчого) туризму вбачається у зростанні на 22% кількості українців, які 

відпочили на вітчизняних курортах; на 35% зросла кількість агентств, що 

надають тypиcтичні послуги. В Україні один із найпотужніших в Європі 

рекреаційно-тypиcтичних потенціалів, потужність рекреаційно-тypиcтичного 

комплексу якого налічує понад 7880 об’єктів з можливістю оздоровлення  

10-14 млн. чол. на рік значно вищі в Україні, у порівнянні з країнами 

пострадянського простору [1].  

Попри вищесказане, рекреаційно-тypиcтичний комплекс України реалізує 

свій потенціал лише на третину. Це зумовлено невирішеністю низки питань 

з приватизації земель та захисту приватного капіталу; відсутністю системи 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності сфери послуг, відсутністю 

кадастру земель рекреаційного призначення. 

Одна з суттєвих причин – недостатній рівень розвитку сучасної 

рекреаційно-туристичної інфраструктури та відсутність її модернізації. За 

даними 2019 р. з 1385 готельних комплексів у країні тільки незначна частина 

відповідає нормативам, 70 відсотків готелів потребують ремонту, сфера 

обслуговування – автоматизації і комп’ютеризації. Треба розвивати мережу 
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комфортабельних готелів і кемпінгів, насамперед уздовж міжнародних 

транспортних коридорів, що проходять територією України. 
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Рис.1. Відсоток доходів від обслуговування туристів  

(за даними Всесвітньої тypиcтичної організації) 

 

Необхідно створити мережу готелів і тypиcтичних баз цільового 

призначення: готелів для індивідуальних тypиcтів та мисливських і риболовних 

баз, літніх та зимових спортивних баз, готелів для тypиcтів, що приїздять 

з ціллю лікування, ферм для любителів сільськогосподарського відпочинку, 

транзитних мотелів, придорожніх закладів. 

Головними стратегічними напрямками подальшого розвитку рекреаційно-

тypиcтичного комплексу є [1]: 

– забезпечення загальнодержавної підтримки туризму, залучення до 

його розвитку державних приватних і комунальних підприємств та фізичних 

осіб підприємців; 

– розвиток тypиcтичної інфраструктури з ціллю надання якісних 

і різноманітних послуг; 

– підготовка та підвищення кваліфікації кадрів рекреаційно-тypиcтичної 

галузі; 
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– абезпечення першочерговості вітчизняного внутрішнього та 

іноземного туризму, використовуючи значний тypиcтичний ресурс, національне 

надбання українського народу; 

– розвиток інформаційної і маркетингової стратегії. 

Отже, ці складові зорієнтовують шлях розвитку рекреаційно-тypиcтичної 

діяльності України. В її фундамент закладені регіональні цільові програми та 

бізнес-плани. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОГО  

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих 

галузей світового господарства, її можна розглядати як самостійний вид 

економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Розвиток туристичної 

галузі є складним динамічним процесом, орієнтованим на максимальну 

взаємодію із зовнішнім середовищем та постійну мінливість внутрішнього. 

Тому важливо визначити, які саме фактори їх обумовлюють та впливають на 

збалансованість та ефективність використання туристичного потенціалу [1]. 

Найближчі 7 років ефективність розвитку кожного регіону значною 

мірою залежатиме від того, як саме буде побудований процес стратегічного 

планування та управління. Вже зараз, у 2020 році в областях приступають до 

підготовки регіональних стратегій розвитку на 2021-2027 роки та планів заходів 

з їх реалізації. У Міністерстві розвитку громад та територій України дали 

чіткий сигнал – державні кошти у наступні роки будуть спрямовувати на 

фінансування проектів розвитку лише у відповідності до якісно розроблених 

регіональних стратегічних документів. 
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«…Найбільша помилка попереднього періоду у тому, що регіони 

відбирали на фінансування проекти, спрямовані на освоєння коштів, а не на 

створення нових робочих місць та зростання доходів бюджетів. Ця помилка має 

свої причини. Деякі регіональні стратегії були неякісними, розробленими 

в кабінетній тиші, без врахування затвердженої методики та обговорення 

з представниками бізнесу та наукових закладів, органів місцевого 

самоврядування, регіональними експертами. І ще – відбір регіональними 

органами влади проектів на фінансування за кошти бюджетних програм не був 

спрямований на досягнення завдань регіональних стратегій. Така практика 

є неприйнятною і безперспективною…» [2]. 

Угода про асоціацію з ЄС передбачає, що до кінця 2025 року Україна 

повинна максимально наблизити своє законодавство до законодавства ЄС та 

імплементувати у вітчизняне законодавство положення близько 350-ти 

директив, регламентів та рішень ЄС, що позитивно відображатиметься на 

розвитку туристичної діяльності. 

Удосконалення системи стратегічного планування регіонального 

розвитку є одним із основних завдань державної регіональної політики. Від 

обґрунтованості та виваженості формування Державної стратегії регіонального 

розвитку та регіональних стратегій розвитку залежить ефективність державної 

регіональної політики та перспективи фінансового забезпечення заходів 

реалізації стратегій. Маючи чітко виражений європейський вектор суспільного 

розвитку Україні необхідно гармонізувати підходи вітчизняного стратегічного 

планування з європейськими [4].  

Уряд України схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів на період 

до 2026 року. Документ розроблено з метою створення умов для забезпечення 

прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у високо-

ефективну, інтегровану у світовий ринок галузь. Запровадження Стратегії 

передбачається за напрямками, серед яких: забезпечення безпеки туристів та 

захист їх законних прав та інтересів, імплементація законодавства ЄС у сфері 

туризму, забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної 

інфраструктури, удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери 

туризму, формування та просування позитивного іміджу України, як країни 

привабливої для туризму. Реалізація акту передбачається за рахунок коштів 

державного, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених 

законодавством, а обсяг фінансування визначатиметься щороку з урахуванням 

конкретних завдань і реальних можливостей [5]. 

Поєднання туристичної та рекреаційної галузей органічно викликає 

створення туристично-рекреаційний комплексу – типового міжгалузевого 

комплексу, в якому прямо чи опосередковано бере участь багато різних галузей 

як матеріального, так і нематеріального виробництва. Він є системою 

економічно та соціально поєднаних окремих галузей, виробництв, виробничих 

підприємств та підприємств сфери послуг на певній території, призначення 

яких полягає у забезпеченні рекреаційними послугами населення конкретної 

територіальної одиниці. Поняття «рекреаційний» підкреслює спрямованість 
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функцій комплексу на реалізацію оздоровчих потреб населення та відновлення 

життєвих сил людини, а «туристичний» означає тимчасовий виїзд громадян 

з місць постійного проживання з метою відновлення життєвих сил і непов’язаний 

з оплачуваною діяльністю [6]. 

Черкаська область одна із перших розпочала роботу над розробкою 

Стратегії розвитку Черкаської області до 2027 року, з урахуванням SMART-

спеціалізації [3]. 

Запровадження підходів європейської методології SMART-спеціалізації 

в процес стратегічного планування регіонального розвитку туристично-

рекреаційних комплексів в Україні забезпечить ідентифікацію пріоритетних 

сфер для інвестування на регіональному рівні шляхом визначення сильних 

сторін та конкурентних переваг кожного регіону у певних галузях економіки 

і, таким чином, підвищить ефективність використання власних та залучених 

фінансових ресурсів комплексу за рахунок їх зосередження на розвитку 

інновацій в потенційно перспективних видах економічної діяльності. 

Використання SMART-спеціалізації у регіональному розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу призводить до застосування чотирьох 

простих правил, що відносяться до сфери досліджень та інновацій та які 

можуть також застосовуватися у інших сферах (соціальній, економічній, 

охороні довкілля): 

– вибір і критична маса: обмежена кількість пріоритетів на основі 

власних сильних сторін та міжнародної спеціалізації з метою уникнення 

дублювання та фрагментації, а також для концентрації фінансових ресурсів на 

технологічній, дослідницькій та інноваційної діяльності; 

– конкурентні переваги: мобілізація талантів за рахунок відповідності 

потенціалу технологічної, дослідницької та інноваційної діяльності потребам 

бізнесу за допомогою інструментів підтримки підприємництва; 

– взаємозв’язок та кластери: розробка конкурентоспроможних кластерів 

та відповідних різноманітних/міжсекторних зв’язків всередині регіону та за 

кордоном, які забезпечують спеціалізовану технологічну диверсифікацію, 

а саме поєднання внутрішніх активів та талантів із зовнішніми; 

– спільне управління: ефективні інноваційні системи колективних 

зусиль на основі державно-приватного партнерства – експериментування та 

надання підтримки, виявлення ініціатив, які у перспективі можуть стати точкою 

економічного зростання. 

Отже, застосування досвіду синергії прогресивних європейських моделей 

єдності, регіонального розвитку та інновацій з соціальною моделлю ЄС 

спрямовано на досягнення головного кінцевого результату – розширення прав 

та можливостей, захист та забезпечення безпеки громадян і регіонів, 

забезпечення сталого розвитку. У цьому контексті стратегії управління 

розвитком регіонального туристсько-рекреаційного комплексу вже мають 

тенденції до змін під час їх формування та реалізації, покращуючи якість 

інвестиційної привабливості та ефективності, політики єдності та інновацій.  

Відповідно до вимог часу європейські системи стратегічного управління 

є невід’ємною частиною раціонального підходу до інновацій та наочним 
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прикладом для національного стратегічного планування в аспекти ефективного 

управління розвитком туристичного-рекреаційного комплексу на основі 

залучення регіональних стейкхолдерів: владу, бізнес, громадські організації та 

науку до спільного створення та реалізації унікальної інноваційної стратегії 

розвитку регіону.  
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ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

МІСТ УКРАЇНИ – ВЕЛИКИХ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ  

В УМОВАХ ОВЕРТУРИЗМУ 

 

Недавно у туристичній літературі з’явився новітній термін – «overtourism» 

(англ. – надлишковий туризм), що відображає гостроту проблеми управління 

зростаючими туристичними потоками,  зокрема у міських (урбо) дестинаціях. 

Для урботуризму нині важливим завданням є ефективне управління потоками 

туристів у містах з метою забезпечення сталості їх комплексного розвитку та 

збереження архітектурної спадщини. На необхідність узгодження розвитку 

урботуризму з розвитком міст вказує «Нова програма ООН з розвитку міст». 

Актуальність теми, що розглядається, підтверджується дослідженням 

«Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond 

perceptions» (англ. – Овертуризм? Розуміння та управління зростанням 

урботуризму) [1], що було виконано у 8 європейських містах (Амстердамі, 

Барселоні, Берліні, Копенгагені, Лісабоні, Мюнхені, Зальцбурзі та Таллінні) на 

замовлення ЮНВТО. Було здійснено оцінку сприйняття туризму і туристів 

//bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/24.pdf
https://decentralization.gov.ua/news/10591
https://decentralization.gov.ua/news/10591
https://rozvytok.in.ua/4247-vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-spetsializatsii-3
https://rozvytok.in.ua/4247-vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-spetsializatsii-3
https://docs.google.com/document/d/1ecQO_A57SLKehKhMPS_YhGS1ZttC7-5s/edit#heading=h.1t3h5sf
https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501
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мешканцями європейських міст та розроблено програму стратегій (11) і заходів 

(68) з метою попередження надмірної концентрації туристичних потоків у містах 

Європи. Їхній зміст вперше в Україні розкрито в недавній публікації автора [2]. 

Стратегії, заходи та пропозиції із забезпечення сталого розвитку урботуризму 

в умовах овертуризму передбачають обов’язкове врахування логістичних та 

географічних (регіональних) особливостей. Про зв’язок з логістикою 

(логістичний аспект) свідчить використання у дослідженнях урботуризму та 

овертуризму таких логістичних  термінів, як: туристичний потік та його 

характеристики (у т.ч. величина, динаміка, ритмічність, щільність, концентрація 

та дисперсія), ємність та пропускна спроможність туристичної дестинації 

(одномоментна, денна, місячна, сезонна, річна); ємність готельної бази (число 

місць розміщення, загалом та за категоріями, ємність сезонна та річна); ємність 

ресторанної бази (число посадкових місць, загалом та за категоріями, ємність 

сезонна та річна); транспортно-туристичний потенціал (протяжність 

транспортних шляхів, у т.ч. за видами транспорту, якість транспортних шляхів, 

у т.ч. за категоріями, щільність транспортних шляхів, у т.ч. за видами 

транспорту, пропускна спроможність транспортної інфраструктури, у т.ч. за 

видами транспорту). При цьому кожний термін з вищенаведених має 

географічний (регіональний) вимір. Отже, міський (урбо) туризм стає все більш 

популярним як в Україні, так і у світі. Він має свою географічну специфіку, 

пов’язану з високою концентрацією туристів на обмеженій території міст, 

особливо в їхніх центральних та історичних частинах. У зв’язку з цим виникає 

проблема збільшення туристичного навантаження на ресурсну базу туризму 

в містах (овертуризму), що може призвести до її погіршення та деградації. 

Вирішити цю проблему можна за допомогою логіcтичного підходу до сталого 

розвитку туризму урботуризму та архітектурного туризму. Увага до даної 

проблеми в науковій літературі поки що недостатня, хоча у практичному 

управлінні розвитком урботуризму ця проблема відображена у розробці та 

прийнятті відповідних документів, зокрема, у м.Львові, де було прийнято 

«Концепцію децентралізації туризму» у межах «Стратегії розвитку туризму 

міста до 2021 р.». Ця концепція передбачає використання архітектурної 

спадщини у ході туристичного «розвантаження» середмістя Львова (площі 

Ринок та проспекту Свободи) шляхом вертикального та горизонтального 

розосередження (диверсифікації) туристичних потоків. Вертикальна 

диверсифікація  охоплює: а) розробку підземного туристичного маршруту від 

вежі Корнякта до площі І.Підкови з створенням підземного музею Львова та 

ресторану у підземеллях Ратуші; б) відкриття нового туристичного маршруту 

(екскурсії) «Дахами Львова» та відвідини нещодавно створених ресторанів на 

останніх поверхах будинків на площі Ринок («Найвища ресторація Галичини» та 

«Ресторан дуже високої кухні» – ці концептуальні заклади створюють сучасну 

сторінку розвитку львівської гастрономії і належать відомому львівському 

ресторанному концерну «!FESТ»).  

Горизонтальна диверсифікація передбачає: а) створення «другого центру» 

міста шляхом активнішого задіяння у туризмі архітектурних пам’яток 

проспекту Шевченка з площею М. Грушевського (цікаві об’єкти тут – 
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пам’ятник М. Грушевському, старий будинок Львівського університету (тзв. 

«Університет Габсбургів», нині тут знаходяться геологічний та біологічний 

факультети ЛНУ імені Івана Франка), кав’ярня «Шкоцька» («Шотландська», 

нині ресторан), пов’язана з діяльністю в ній у довоєнний період тзв. «Львівської 

математичної школи» під керівництвом С.Банаха та С.Уляма, нарешті, новий 

туристичний об’єкт – історична будівля обласної прокуратури (зведена у 1907–

1910 рр. для Торгово-промислової палати у стилі пізньої сецесії з елементами 

неокласицизму, відома настінним живописом, скульптурними рельєфами, 

вітражами та мозаїкою); б) розширення туристичної території міста за рахунок 

периферійних дільниць – Сихова, Майорівки, Левандівки тощо (видано 

путівник «Туристичний Сихів»); в) запровадження екскурсії «Львів+» 

з відвідинами близьких до Львова міст – Жовкви (бувшої королівської 

резиденції) та Дрогобича (будинку відомого митця Б.Шульца).  

Нещодавно у Львові з’явились нові екскурсійні маршрути, пов’язані 

зокрема зі спадщиною скульптора та архітектора І.Пінзеля. Екскурсія 

передбачає чотири «точки», пов’язані з його творчістю та життям, а також 

13 аудіозаписів про твори Пінзеля, які можна завантажити через спеціальні 

мобільні додатки. Наступний новий туристичний маршрут під назвою «Дім, 

який збудував Іван», що запропонував благодійний фонд «Музей Івана 

Левинського», пов’язаний з постаттю «генерального архітектора» м. Львова 

початку ХХ ст. Проєкт реалізується в рамках відзначення року І.Левинського 

з представленням мапи з маршрутом англійською та польською мовами.  

Нагальною потребою у Львові є забезпечення повної переробки загального 

обсягу міських відходів, включаючи туристичні, у т.ч. від ресторанів та 

кав’ярень. Зазначимо, що добовий обсяг відходів у Львові становить 600 т. 

Недивно, що туристичний рекорд Львова (2,6 млн. туристів у 2017 р. – перше 

місце серед міст України) збігся з «сміттєвою кризою» у цьому місті. Щоб 

вирішити цю проблему, Львів будує найсучасніший в Україні сміттєпереробний 

комплекс. Ресторани та кав’ярні Львова також використовують екологічні 

підходи у своїй діяльності, зокрема у збиранні та переробці відходів. У Львові 

створили громадську організацію «Тарілка», яка невикористані страви 

і продукти із супермаркетів, ресторанів та кафе збирає та застосовує для 

харчування безхатченків. Цей соціальний проект підтримали готель 

«Леополіс», ресторани «Кумпель», «Бачевських», супермаркети мереж 

«Рукавичка» та «Близенько». Про ще один проблемний аспект урботуризму 

в умовах овертуризму попереджали американські експерти, що допомагали 

у розробці «Туристичної концепції Львова»: як тільки туризм міста набуде 

динамічного та масового розвитку, серед гостей міста з’являться  ті, кого 

цікавлять інтимні послуги. На противагу інтим-туризму Львів уже декілька 

років активно розвиває конференц-туризм та блогер-туризм. Також важливий 

аспект овертуризму у Львові пов’язаний з проблемами безпеки туристів, 

особливо у сферах проживання, харчування, розваг та транспортування.  

Свій «рецепт» туристичної децентралізації репрезентує Київ, де 

чисельність туристів стрімко зростає і у 2019 р. перевищила 4 млн. У здійсненні 

просторової диверсифікації туристопотоків у Києві враховується особливості 
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рельєфу міста і історичні передумови, тобто київський досвід туристичного 

розвантаження середмістя полягає у спрямуванні туристичних потоків 

з головної вулиці міста – Хрещатика на Дніпровські схили. Для цього створено 

систему прогулянкових сходів, алей та мостів, що знаходяться у пішохідній 

доступності один від одного. Серед найбільш відомих – сходи, що ведуть від 

Володимирського узвозу до пам’ятника Магдебурзькому праву. Нині тут можна 

не тільки прогулятися, але й помилуватися з висоти, оскільки над ними 

знаходиться новий пішохідно-велосипедний міст («скляний»), денна пропускна 

спроможність якого становить 50 тис. осіб, отже, на Хрещатику на таку 

ж кількість стає менше туристів. Це істотно, тому що останніми роками значно 

збільшилась кількість туристів у Києві і більшість з них концентрується саме 

у центральній частині міста, зокрема на вул.Хрещатик. На відміну від вузьких, 

середньовічних вуличок Львова, вул.Хрещатик – центральна артерія Києва – 

є досить широкою (до 200 м), але не протяжною (всього 1,5 км – від 

Бесарабського ринку через Майдан Незалежності до Європейської площі). Тому 

проблема подолання овертуризму, тобто надмірної концентрації туристів 

у центрі міста, є актуальною і для Києва, Одеси, Харкова, Дніпра та інших 

міст – значних туристичних центрів України.    
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ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ФЕСТИВАЛІ,  

ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОГО ТУРИЗМУ 

 (НА ПРИКЛАДІ М. КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО) 

 
Кам’янець-Подільський, який згадується першим серед туристичних див 

України, відомий широкому загалу українських та іноземних туристів 
передусім своєю історичною фортецею ХV –XVIII ст. польсько-турецького 
походження (правильніше – замком, тому що за середньовіччя неприступну 
фортецю являло собою усе місто) [1,418-420]. Але туристичний потенціал міста  
цим далеко не вичерпується, оскільки Українські визвольні змагання 1917 – 
1920 рр. надали йому можливість стати на досить тривалий час (біля 1 року) 
столицею УНР з повноцінним виконанням столичних функцій та наявністю 
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усіх відповідних структур. Практично усі будівлі, де вони знаходились, 
збереглися в місті до нашого часу і мають пряме відношення до діяльності 
найбільш  відомих очільників Директорії УНР, в першу чергу, до Голови 
Директорії і Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри. Усі ці факти 
повинні відбитися на іміджі та розвитку туристичних потоків та брендів цієї 
дестинації, тим більше, що у світовій практиці (США, Китай) туристичні 
бренди іноді створюються штучно, міста змінюють назви відповідно до 
туристичного попиту [2]. У Кам’янці-Подільському нічого придумувати та 
змінювати не треба – його доба, як столиці УНР, залишила по собі як фото-
документну, так і матеріально-архітектурну  спадщину. Не використати її для 
урізноманітнення туристичної пропозиції міста у напрямку пріоритетного 
розвитку національно- та воєнно-патріотичного туризму в сучасних умовах 
незалежної України просто не можна. 

Істотне значення для приваблення туристів до Кам’янця-Подільського, як 

бувшої столиці УНР, мають військово-історичні фестивалі та реконструкції. 

Взагалі у місті можна рекомендувати щорічно проводити «Дні УНР» тривалістю 

декілька днів, мета яких - відтворити події тих декількох місяців 1919 р., коли 

столиця незалежної України містилася у Кам’янці-Подільському [3]. Це можуть 

бути військові паради, вишколи підрозділів армій УНР та ЗУНР, театральні 

вистави, виступи поетів та співаків з аутентичними творами часів УНР, 

інсценізовані «виступи лідерів УНР» на мітингах, відтворення боїв силами 

реконструкторів тощо. Якщо залучити студентів разом з учнями старших класів 

та одягнути їх у військові однострої армій УНР та ЗУНР для участі 

в інсценізованих заходах, то усе місто опиниться в атмосфері «столиці УНР 

1919 р.». Для туристів (українських та іноземних) це був би незабутній фест. 

Відповідну програму заходів слід підготувати завчасно, надати у друкованих та 

електронних ЗМІ , прорекламувати в інтернеті, на телебаченні тощо. Основа для 

такого фесту вже є – це військово-історичний фестиваль «Остання столиця», 

присвячений Кам’янецькій добі Української Народної Республіки, що був 

проведений 24-25 серпня 2019 р. після п’ятирічної перерви. Під час фесту 

відбулася реконструкція двох зіткнень – між Дієвою Армією УНР, збройними 

силами півдня Росії (армія А.Денікіна) та Революційною повстанською армією 

Махна. Захід проходив у парку напроти РЦКіМ «Розмай» на вул.Шевченка – 

о 16.00 та на площі Польський ринок – о 17.30. Глядачам під час цих двох битв 

усе, що відбувалося, коментував ведучий – відомий київський історик та 

геральдист Олекса Руденко. На другий день фесту відбулася тактична гра – на 

Польських фільварках, коли: «Ворог був зовсім близько. Більшовики засіли на 

сусідньому полі та хлопці з Чоти пішої розвідки Третьої залізної дивізії Дієвої 

Армії УНР про це не знали. Їхній загін розділився: половина рушила лівим 

берегом р.Смотрич, а далі перейшла річку вбрід. Інші відправились дорогою 

повз Польську браму. Панцерник «Петлюра» їхав слідом за загоном, та потім 

зупинився, чекаючи на свій час. Наближення розвідників більшовики бачили 

і підготувалися: дорогу до поля забарикадували, у хащах з кущів та дерев 

підготували три засідки. З кукурудзи стирчали дула гвинтівок, в очереті часом 

можна було помітити кудлату папаху. Постріли луною відбивалися від високих 
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скель каньйону, кулемети панцерника відпльовувались гільзами, більшовики 

намагались поцілити у броневик гранатами. Бій тривав з чверть години: поле 

вкрилося тілами полеглих, із більшовицького загону вижив один лише юнга, 

а люди, котрі прийшли на кам’янець-подільський пляж позасмагати, фільмували 

все на телефони, часом навіть не піднімаючись із розстелених на березі 

Смотрича рушників» [4]. Так виглядала тактична гра в останній день військово-

історичного фестивалю. Глядачів (туристів) на відтворення вуличних боїв 

зібралося чимало, а от тактичну гру спостерігали, нажаль, небагато людей, хоча 

усі події фестивалю були безкоштовними. 

Приймали участь у цьому дійстві більше 200 реконструкторів, у т.ч. 

члени міського військово-історичного товариства, Товариства пошуку жертв 

війни «Пам’ять» (Львів), ГО «Жива Історія» (Вінниця), Центру історії Вінниці; 

ВІК «Захисник» (Одеса); ВІК «172 піхотний полк» (Київ); ВІК «Пластун» 

(Київ); ВІК «44 піхотний полк» (Київ), ВІК «Повстанець» (Київ), 

реконструктори з Хмельницького, ВІК «46 Добрчанский полк» з міста Добрич 

(Болгарія). Серед реконструкторів було чимало учасників АТО/ООС, які 

з передової перейшли на «історичний фронт», відстоюючи позицію 

незалежності України через реконструкцію подій Визвольних змагань. Серед 

реконструкторів були і жінки, які відтворювали постаті сестер-жалібниць, що 

надавали першу медичну допомогу під час та після бою, та «фельчерок». 

Вулицями міста їздили три панцерника (кам’янецький «Черник», вінницький 

«Петлюра» та безіменний львівський броньовик), антикварного вигляду 

вантажівка Fiat та кілька легкових автомобілів тієї епохи. У вільний від 

«бойових дій» час реконструктори вправлялися у муштрі та демонстрували 

табірне життя вояків початку ХХ ст. для усіх гостей Кам’янецького замку. 

Фестиваль розпочався з безкоштовного концерту Народного артиста України 

Тараса Компаніченка та «Хорєї козацької» у дворі Старого замку. Колектив 

привіз програму «Пісні української революції» з творів часу Визвольних 

змагань 1917-1921 рр. Кам’янецький захід став «хрещеним батьком» подібного 

фестивалю у Вінниці, а у планах організаторів – відтворення подій 1920 р., 

а саме епізоду польсько-більшовицької війни [5]. Це цікава та важлива тема, 

яка переважній більшості населення України, нажаль невідома. У планах 

реконструкторів – також  ввести  у фестиваль освітню складову. 

У такий спосіб Кам’янець-Подільский відроджує пам’ять про свої 

столичні часи. Здобутки і втрати Директорії УНР стають темами військово-

історичних фестивалів та реконструкцій («Остання столиця»), публікацій, 

путівників та екскурсій. Кам’янець поволі пригадує своє минуле і столичний 

статус, який він мав за часів УНР, але його туристичний потенціал у цьому 

контексті розкритий ще далеко не повністю. Так, путівник «Кам’янець – 

остання столиця УНР», виданий 2011 р. [6], з тих пір не перевидавався і вже 

став рідкістю навіть в інтернет-магазинах, а екскурсії під однойменною назвою 

не мають належної реклами в Україні, а тим більше за кордоном, що відмітила 

кореспондентка львівської газети «Високий замок» під час відвідання міста, 

звернувши увагу на пропозицію екскурсії про … відьом. Про військово-

історичний фестиваль – реконструкцію «Остання столиця», який відбувся 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

135 

у Кам’янці-Подільському у серпні 2019 р. після 5-річної перерви, теж 

загальноукраїнської реклами та розголосу якось не було чутно. В результаті 

організатори цього дуже цікавого для туристів фесту похвалилися, що зібрали 

на ньому понад 200 реконструкторів з України та зарубіжжя, а от про число 

туристів промовчали, і хоча більшість подій фестивалю були безкоштовними 

для глядачів, на тактичну гру  завітали лише поодинокі випадкові туристи.  

Отже, Кам’янцю-Подільському, як важливій туристичній дестинації 

України, необхідно урізноманітнити свій туристичний імідж, залучивши до 

нього столичне минуле міста за часів  Директорії УНР, що є особливо істотним 

нині для виховання учнівської та студентської молоді (із урахуванням вимоги 

МОН щодо її туристичної мобільності), та закріпити цей імідж відповідним 

брендом (логотипом, гаслом тощо). Як не як, столичний статус до цього 

зобов’язує. Проведення у місті військово-історичних фестивалів на кшталт 

«Останньої столиці» у цьому контексті буде дуже доречним. 
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ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТОРІЄНТОВАНОГО ТУРИСТИЧНОГО 

ПРОДУКТУ ТА СТАЛОЇ КОМАНДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

ПОМІЧНЯНСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ  
 

В сучасних умовах, формуючи та постійно підтримуючи внутрішній 

туризм, ми зможемо звернути увагу туристів світу до України: не розуміючи 

http://incognita.day.kyiv.ua/ostannya-stoliczya-unr.html
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/27/156149/


ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

136 

отриманої спадщини, без любові до малої Батьківщини, без піклування про своє 

місто, село, селище – кому такий екскурсійно-туристичний потенціал буде до 

вподоби? Люди – це головне багатство країни, яке оберігає або винищує свій 

рід, землю, націю. В рамках даного дослідження, ми розглядаємо туризм як 

індустрію, що об’єднує безліч галузей і сфер людської діяльності з метою 

підвищення привабливості туристичного кластеру регіонального рівня. Так, 

досліджуючи Помічнянський туристичний кластер, як об’єкт управління 

і розвитку, неможливо обійти увагою формування сталої команди розвитку 

туризму регіону, концептом якої є інтенсивне професійне та особистісне 

навчання туристичного активу регіону для розробки бізнес-моделі та стратегії 

розвитку привабливої та успішної туристичної дестинації, формування 

туристичних продуктів, підготовка до презентації продуктів області для 

туроператорів України.  

Метою роботи є популяризація інноваційного туристичного продукту 

«Україна: Помічна-Карбівка. Козацька долина: розвиток через туризм» крізь 

призму створення рекламно-інформаційної складової «ГІД-майданчиків» для 

груп за інтересами, що об’єднують медіа-ресурси заради реалізації 

перетворення окремих територій України на конкурентоспроможний 

державний туристичний центр. Для реалізації зазначеної мети, автори ставлять 

наступні завдання: популяризація відпочинку в українському селі; виховання 

любові до краси рідного краю; виховання поваги до існуючого культурного та 

історичного надбання українського народу; сприяння збереження 

навколишнього середовища. 

Об’єктом дослідження є інноваційний національний туристично-

екскурсійний продукт «Україна: Помічна-Карбівка. Козацька долина: розвиток 

через туризм». Предметом дослідження є суттєві зв’язки рекламно-

інформаційної складової та взаємовідносини у межах НТП, що базуються на 

основних об’єктах природного, історичного, культурного характеру на прикладі 

окремих територій України та її околиць. Для вирішення поставлених завдань 

використовувались загальнонаукові методи дослідження: емпіричні 

(спостереження, опис, порівняння), емпірико-теоретичні (аналіз і синтез, 

історичний підхід), теоретичні (визначення, опис, тощо). На сучасному етапі 

розвитку соціально-економічних відносин в Україні, туризм є наслідком 

об’єктивних процесів, що обумовлено психофізіологічними особливостями 

людини: її прагненням до пізнання світу, особистого ознайомлення з довкіллям, 

культурою, традиціями та побутом, що є невід’ємною частиною життя більшої 

частини Людства. В світовій практиці і в спеціалізованій літературі широко 

використовується термін «туристський продукт», який є сукупністю певної 

кількості та якості товарів і послуг рекреаційного характеру, готових 

в конкретний момент до реалізації споживачам. Для конкретного споживача 

туристський продукт «Україна: Помічна-Карбівка. Козацька долина: розвиток 

через туризм» носить абстрактний характер. Він складається з благ, джерела 

яких знаходяться в природі як в матеріальних (курортні товари, 

інфраструктура, споруди), так і в нематеріальних формах.  
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Рис. 1. Blockout «Україна: Помічна-Карбівка. Козацька долина» 
 

Необхідність об’єднання цих благ в єдине ціле пояснюється тим, що 

споживач не може задовольнити свої різноманітні потреби у відновленні 

життєвих сил за рахунок лише одного виду товарів чи послуг, а тільки в їх 

комплексі та у відповідному місці призначення. (Рис. 1.) 

Особливістю національного туристичного продукту «Україна: Помічна-

Карбівка.  

 

Рис.2. Фрагмент банера для фотозони «QR-квест по-Помічнянські!» 
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Козацька долина: розвиток через туризм» є його територіальна основа. 

Територіальний туристський продукт є сукупністю споживчих вартостей 

з туристичним та рекреаційним ефектом, що існують в формі конкретних 

продуктів і послуг, які є доступними для споживання у визначеному 

природному та соціальному середовищі [1]. В сучасних умовах формування 

туристичного образу, іміджу та бренду є актуальним для будь-якої території. 

Образ та імідж будь-якого об’єкту формується під впливом поглядів, що 

є результатом зіставлення всіх ознак, що властиві даній державі, власного 

досвіду, чуток. Створений в уяві образ залежить від історично сформованих 

стереотипів мислення [3, 4].  

Для популяризації 

туристичного продукту «Україна: 

Помічна-Карбівка. Козацька 

долина: розвиток через туризм» 

було використано сучасні 

напрями дослідження 

ефективності рекламно-

інформаційної складової, як-то: 

флаєр, календар, буклети, 

брошури та бренд-вимпел 

(Рис.3, 4, 5). Дизайн календарів 

може бути найрізноманітнішим, 

дозволяючи втілювати будь-які 

задуми та побажання. Буклети це 

щось середнє між брошурами та 

листівками. Це гарне інформаційне джерело, яке зазвичай представлене 

у вигляді листа, зігнутого на 3 частини. Друкувати буклети дешевше, ніж 

багатолистові каталоги, 

а виглядають вони со-

лідніше і привабливіше, 

ніж більшість продукції 

інших видів. Головна 

особливість 

виготовлення буклетів – 

відсутність 

скріплюючих елементів. 

Вимпел – вузький 

прапорець сувенірного 

або рекламного 

характеру на підставці 

або з кріпленням для 

вивішування на стіну. 

Це прекрасна можливість не лише нагадати партнерам і клієнтам про свою 

компанію, але і піднести їм приємний сюрприз у вигляді подарунка.  
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Вимпели з символікою фірми – це 

рекламний атрибут будь-якої успішної компанії, 

спортивних заходів, а так само відмінний 

сувенір. Серед сувенірної продукції вимпел 

відрізняється багато-функціональністю. Сфера 

застосування вимпелів досить широка.   

Встановлено, що ефективність формування 

та підтримки національного турпродукту 

«Україна: Помічна-Карбівка. Козацька долина: 

розвиток через туризм» залежить від об’єднання 

зусиль усіх учасників туристичної сфери та 

обслуговуючого персоналу, а також туристів, що 

подорожують за межами держави і є носіями 

інформації про неї.  
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ФАХОВА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ  

ТУРИСТИЧНОЇ ТА WELLNESS-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ  

 

Як показує світовий досвід, на сьогодні туристична індустрія 

трансформується згідно сучасним запитам споживачів туристсько-рекреаційних 

послуг. Деякі складові туристичної індустрії активно інтегруються з wellness-

індустрією, складаючи важливий сегмент рекреаційних послуг, який має 

стабільну тенденцію до зростання, особливо в розвинених країнах [4]. 
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В широкому розумінні wellness-індустрія – це система закладів та 

підприємств, що надають населенню широке коло різноманітних (традиційних 

та інноваційних) рекреаційних послуг. 

Досвід вивчення базових засад організації та функціонування wellness-

індустрії провідних країн світу дозволяє виокремити наступні спільні 

з туристичною індустрією основні структурні складові: 

1. Заклади та зони рекреаційно-оздоровчого напрямку: 

– спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади; 

– термальні комплекси; 

– облаштовані пляжі; 

– заклади та зони для фізкультури і спорту; 

– зони для трекінгу; 

– бювети мініральних вод; 

– wellness-клуби; 

– SPA-комплекси, центри та зони. 

2. Підприємства, що надають послуги по розміщенню: 

– готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати; 

– санаторії, профілакторії; 

– туристичні бази, будинки відпочинку, притулки та інші. 

3. Підприємства харчування: 

– ресторани, їдальні; 

– кафе, бари; 

– підприємства швидкого харчування. 

4. Підприємства, що забезпечують транспортне обслуговування: 

– автопідприємства; 

– залізничні відомства; 

– підприємства річкового та морського транспорту. 

5. Туристичні підприємства по розробці та реалізації wellness-продукту: 

– туристичні фірми по розробці wellness-продукту; 

– туристичні фірми по реалізації wellness-продукту. 

6. Підприємства сфери дозвілля: 

– парки культури та відпочинку; 

– клуби за інтересами; 

– розважальні заклади. 

Існують чіткі критеріїв оцінки роботи закладів wellness-індустрії, де 

кваліфікація персоналу є однією із базових вимог успішного іміджу wellness-

підприємства та має важливе значення для подальшої оптимізації ефективності 

його роботи. Для якісної підготовки кадрів, конче необхідним є вивчення основ 

теорії wellness-діяльності, як в загальному в контексті, так і спеціалізованої 

підготовки в межах закономірностей розвитку сучасних туристсько-

рекреаційних потреб населення та створення бази для оволодіння основними 

формами та методиками wellness-діяльності. 

Оскільки дві третини закладів туристичної та wellness-індустрії 

є спільними, а діяльність закладів взаємопов’язана, а подекуди і взаємо-

обумовлена, то вважається доцільним, щоб навчальні, що готують фахівців 
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туристичної галузі почали готувати спеціалістів для wellness-індустрії або 

окремим фахом, або спільним. Причиною цього є зростаючий обсяг закладів 

wellness-індустрії, розширення асортименту та кількості wellness-послуг. На 

сьогодні для успішної та ефективної рекреаційної діяльності є недостатніми 

епізодичні описові джерела практичного досвіду, необхідно формувати 

теоретичну базу щодо: 

– розкриття змісту wellness-діяльності; 

– характеристики основних понять та визначень wellness-діяльності; 

– сучасної структури wellness-індустрії; 

– аналізу суспільних функцій туризму wellness-діяльності; 

– класифікації wellness-продукту; 

– характеристики сучасних методик та форм wellness-діяльності; 

– аналізу взаємозв’язку туризму та wellness-діяльності;  

– вивчення процесу організації та функціонування wellness-індустрії  

в сучасному світі; 

– національних особливостей та специфіки міжнародного wellness-

туризму. 

У результаті фахової підготовки сучасний спеціаліст повинен знати: 

– понятійно-термінологічний апарат, яким оперує сфера wellness-

діяльності; 

– основні напрями та тенденції розвитку wellness-індустрії; 

– класифікацію wellness-продукту; 

– методики та форми сучасної wellness-діяльності; 

– ресурсну базу та структуру wellness-індустрії; 

– специфіку та спеціалізацію wellness-індустрії в різних країнах 

світу; 

вміти: 

– досліджувати рівень задоволення wellness-потреб населення; 

– проводити комплексну оцінку ресурсної бази wellness-індустрії; 

– прогнозувати розвиток wellness-індустрії згідно сучасним 

стандартам життя; 

– вільно оперувати даними про спеціалізацію wellness-індустрії 

України та світу; 

– здійснювати моніторинг можливостей та інновацій wellness-

діяльності. 

Якість рекреаційного процесу, що передбачає впровадження інноваційних 

методів, використання сучасних технологій, вивчення та застосування 

нетрадиційних методів відновлення життєвих сил людини напряму залежить 

від якості підготовки фахівців, відповідно, якщо ми хочемо сформувати 

сучасну, ефективну та перспективну wellness-індустрію в Україні, тому маємо 

готувати спеціалістів на рівні сучасних вимог та світових стандартів. 

Враховуючи тенденції світових процесів трансформації туристичної 

індустрії та досвід провідних країн вважається доцільним запроваджувати 

аналогічні процеси в Україні з метою оптимізації діяльності туристсько-

рекреаційної сфери. Тим паче, звертаючи увагу на те, що вітчизняна курортна 
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справа переживає помітну кризу, подекуди працюючи ще за радянським 

форматом [2]. Впровадження інноваційних туристсько-рекреаційних послуг 

в діяльність відповідних комплексів може їх зробити значно конкуренто-

спроможними при наявності фахівців wellness-діяльності. При цьому важливим 

є той факт, що заклади wellness-індустрії на сьогодні працюють не тільки 

в курортно-рекреаційних зонах, але і в урбанізованих середовищах, що 

підвищує попит на фахівців wellness-індустрії. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ТА WELLNESS-ІНДУСТРІЇ:  

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Сучасний розвиток суспільства, так званої техногенної цивілізації, 

передбачає не тільки зміни в парадигмі рекреаційних потреб населення але 

й трансформацію відповідно запитам суспільства рекреаційної системи 

в цілому та туристичної індустрії, зокрема. І така трансформація відбувається, 

яскравим прикладом чого можна назвати збільшення на туристсько-

рекреаційному ринку сегменту wellness-туризму, формування wellness-індустрії 

та її активна інтеграція з туристичною індустрією. Постійно збільшується 

частка туристів, орієнтованих на індивідуально-спеціалізований туристсько-

рекреаційний продукт сформований згідно новітнім тенденціям сучасного 

способу життя з відповідними пріоритетами. Одними із головних пріоритетів 
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є здоровий спосіб життя, омолодження та отримання насолоди від життя, все це 

уособлюється терміном «wellness», що означає принципово нову течію сучасної 

рекреаційної діяльності. 

Відповідно вважаються доцільними дослідження щодо обґрунтування 

сутності процесів інтеграції туристичної та wellness-індустрії, що, в свою чергу 

обумовлює виконання наступних завдань: 

– здійснити огляд публікацій з досліджуваної теми; 

– визначити основні етапи становлення wellness-індустрії; 

– охарактеризувати процес інтеграції туристичної та wellness-індустрії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що загальні питання 

щодо філософії «wellness» та її основні концепції представлені в роботах 

Хальберта Данна, Джона Тревіса, Дональда Арделла та Герхарта Хеттлера. 

Американцем Полом Зейном Пілзером в період з 2002 до 2007 року було 

розроблено та представлено успішну на його погляд концепцію розвитку 

wellness-бізнесу. Він в своїх численних публікаціях ідентифікує новий wellness-

бізнес з оновленою інформацією про Wellness Revolution та активне просування 

її в сферу рекреації, що говорить про початок інтеграції wellness-індустрії 

з відповідними сегментами туристичної індустрії [6]. 

Завоювавши Сполучені Штати Америки, стабільно закріпившись 

в провідних країнах Європи wellness-індустрія впевнено розвивається 

в провідних країнах Азії, в Австралії та Новій Зеландії. Показовим в цьому 

аспекті є ряд публікацій в «China View», автором яких є Фан Ян, де ще в 2009 

році було надруковано його працю «У Китая є великі можливості вести 

wellness-бізнес в усьому світі» [3]. А Чжан Сюй, зазначає, що wellness-

індустрія – це новий стимул для розвитку китайської економіки [4]. 

Попри наявність значного масиву досліджень та публікацій, присвячених 

різним аспектам розвитку wellness-діяльності недостатньо вивченим 

залишається сучасний зарубіжний досвід та ряд рекреаційних інновацій, що 

вже зарекомендували свою ефективність як в медичному, так і в економічному 

аспектах. 

Слово «Wellness» походить від англійського «be well», що дослівно 

означає «добре самопочуття» або «благополуччя». На сьогодні поняття 

«wellness» – це концепція здорового способу життя, заснована на поєднанні 

фізичного та ментального здоров’я, здорового харчування, розумних фізичних 

навантажень і відмови від шкідливих звичок [8]. 

Головне завдання wellness-діяльності це запобігання та профілактика 

хвороб, а також ознак старіння, як зовнішніх, так і внутрішніх. В сучасному 

суспільстві «wellness» – це філософія благополуччя людини в усіх сферах її 

буття: духовно-фізичній та успішній соціальній реалізації. Той, хто живе згідно 

з цією філософією – вдалий, сповнений енергії, оптимістичний і бадьорий 

незалежно від віку. Він приділяє увагу зовнішньому вигляду свого тіла, 

дотримується принципів здорового харчування, помірно використовує фізичні 

навантаження, вміє насолоджуватися життям. 

Одними з основних принципів філософії «wellness» є: 

– рух; 

http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/26/content_12331516.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/26/content_12331516.htm
http://english.cri.cn/6826/2009/12/11/2021s534827.htm
http://english.cri.cn/6826/2009/12/11/2021s534827.htm
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– розумова активність; 

– розслаблення та гармонія; 

– краса та догляд за тілом; 

– збалансоване харчування. 

У 1959 році американський лікар Хальберт Л. Данн (англ. Holbert Dunn) 

ввів в практику поняття «wellness» і першим сформулював основні принципи 

здорового способу життя. У 1960-ті роки «wellness» набув великої популярності 

спочатку в професійних колах серед успішних і багатих людей, а потім 

і в широких колах американського суспільства завдяки численним публікаціям 

Хальберта Данна, Джона Тревіса, Дональда Арделла та Герхарта Хеттлера [5]. 

Згідно тенденціям розвитку wellness-діяльності останніх десятиліть вона 

включає в себе також і сферу фітнесу, так як є поняттям більш широкого плану. 

Отже, сучасний wellness – це комплексне використання методик оздоровлення, 

що складаються з дієтології, реабілітаційних програм, психологічного 

оздоровлення, функціонального тренінгу, програм омолодження і краси та 

різноманітних SPA-процедур, які направлені на відновлення, розвиток та 

гармонізацію психофізичного стану людини, оптимізацію фізичного та 

ментального здоров’я. Також сучасна wellness-концепція значну увагу приділяє 

формуванню корисних звичок, що в свою чергу потребує численних публікацій 

та заходів на формування здорового способу життя. 

В той час, коли wellness-індустрія розвивається в світі та активно 

інтегрується з туристичною індустрією в Україні вона перебуває в процесі 

становлення, хоча деякі її складові достатньо добре розвинені. В основному це 

можна сказати про заклади фітнес-діяльності, SPA-процедур та програм 

омолодження. Що ж стосується перебудови вітчизняної санаторно-курортної 

галузі, то тут справа гальмується рядом суттєвих чинників, таких як недостатнє 

інвестування галузі, що в свою чергу обумовлене низькою платоспроможністю 

основної маси вітчизняного населення, адже інвесторам потрібен прибуток, що 

в свою чергу потребує масового споживача, чого зараз ми не можемо 

спостерігати на українському ринку wellness-послуг, оскільки основні напрямки 

wellness-діяльності достатньо дорогі, тобто їх на сьогодні можуть собі 

дозволити на регулярній основі достатньо забезпечені верстви населення. 

Однією із нових форм роботи для більшості українських санаторно-

курортних закладів, що не потребують суттєвих перебудов оздоровчого закладу 

може бути – wellness weekend-tour. Оздоровчі, релаксаційні або естетичні SPA-

пакети на декілька днів давно завоювали популярність на європейському ринку 

wellness-послуг. Така форма роботи санаторно-курортних закладів приваблива 

для клієнтів незалежно від пори року. З появою альтернативи оздоровчому 

туризму термін перебування в санаторно-курортних закладах стає більш 

гнучким, тобто не передбачає фіксованих курсів лікування, на відміну від 

лікувального-оздоровчого. Для SPA та wellness-туризму характерна набагато 

менша залежність від сезонних та кризових тенденцій. Отже, wellness weekend-

tour на сучасному етапі розвитку вітчизняної санаторно-курортної галузі 

є важливим та необхідним явищем, що реалізує майже всі основні функції 

туризму: економічну, пізнавальну, рекреаційну, виховну та розважальну. 
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Стабільне функціонування wellness-індустрії, а відповідно і розвиток 

wellness-туризму передбачає необхідність суттєвої трансформації вітчизняних 

санаторно-курортних закладів, ефективної інтеграції туристичної та wellness-

індустрії, відповідних ґрунтовних наукових досліджень, розширення та 

сегментацію ринку wellness-туризму; прийняття ряду державних програм щодо 

його розвитку; залучення інвестицій; здійснення ефективної реклами і, нарешті, 

саме головне - підвищення життєвого рівня населення України. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 

Процес взаємодії музеїв і туризму є системою причинно-наслідкових 

зв’язків і відносин, що мають двосторонню спрямованість. Доцільно розглядати 

музеї в якості агента впливу на туризм, а також туризм в якості агента впливу 

на музеї. Зв’язки і відносини між музеями і туризмом можуть бути прямими чи 

опосередкованими (наприклад, останні виникають під впливом спільності 

географічного положення музеїв і туристичних підприємств у межах певного 

регіону). Зв’язки між музеями і туризмом мають різну природу (договірно-

правові угоди, потоки людей, інформації,  фінансів, з приводу використання 

земельних та інших видів природних ресурсів тощо), багатоаспектну структуру 

(інституційну, функціональну, геопросторову) та поступальну динаміку 

розвитку. Вони обумовлені об’єктивними потребами обох агентів впливу, проте 

водночас потенційно конфліктогенні та вимагають постійних зусиль заради 

гармонізації інтересів сторін.  

Чим вище цей інтерес чи атрактивність музею, тим сильніша мотивація 

до туристичної подорожі, тим ширшим є «музейний хінтерланд». Працюючи 

з віртуальною музейною аудиторією в інтернет-просторі, заклад фактично 

готує її частину до майбутніх мандрівок. Відомі музеї є важливим 

репутаційним активом держави на міжнародній арені, вони відіграють помітну 

роль у справі культурної дипломатії та бренд-туризму міст та регіонів.  

Музеї здатні вплинути на рівень туристичного попиту завдяки: 

– унікальності, автентичності та культурної цінності музейних предметів 

і колекцій; 

– профілю музею;  

– художньої та культурної цінності  історичних музейних будівель, 

оригінальності архітектурних рішень музейних новобудов; 

– особливостям музейної території, автентичності навколишнього 

середовища (не випадково такою популярністю користуються скансени та 

музеєфіковані палацово-паркові ансамблі); 

– зручності транспортно-географічного положення закладу; 

– ефективності менеджменту та маркетингу, розвиненості музейних 

комунікацій; 
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– оригінальності та масштабності музейних виставок, фестивалів, 

концертів та інших подій; 

– ціновій політиці музею, якості та асортименту основних і допоміжних 

послуг; 

– організації взаємодії з туроператорами, туристично-інформаційними 

центрами, готелями, перевізниками та іншими суб’єктами туристичної 

діяльності; 

– здатності працювати круглий рік і певною мірою пом’якшити спад 

ділової активності в туристичних містах і районах у низький сезон тощо. 

Музейній мережі властива територіальна концентрація закладів у певних 

історичних містах – культурних столицях світового, регіонального або 

національного значення (Лондон, Париж, Амстердам, Афіни, Флоренція, 

Стамбул, Мадрид, Київ, Санкт-Петербург, Мюнхен, Краків та ін.). Такі міста 

є популярними музейними дестинаціями і «вузлами» потужних туристичних 

потоків. 

 Відомі музеї нерідко створюють спеціальні музейні продукти 

у розрахунку саме на туристів, а іноді перетворюються на суб’єктів туристичної 

діяльності. Наприклад, Британський музей (Лондон), розуміючи обмежений 

ресурс часу туристів, пропонує екскурсійні програми «1 година в музеї», 

«3 години в музеї», «Історія світу у 100 об’єктах», «Лондон, місто світу 

у 20 об’єктах». У структурі Державного Ермітажу (Санкт-Петербург) працюють 

відділ туризму і спеціальних програм, відділ гостинності, інтернет-магазин 

з продажу книг, репродукцій, прикрас та ін., у 2013 р.  було відкрито Офіційний 

готель, який вже встиг отримати  дві нагороди від World Luxury Hotel Awards.  

Зворотній вплив туризму на музеї не менш важливий. У статті 

4 Глобального етичного кодексу туризму зазначено: «Туристична політика та 

діяльність здійснюються на основі поваги до художньої, археологічної та 

культурної спадщини з метою її захисту та збереження для майбутніх поколінь; 

особлива увага при цьому приділяється охороні та піклуванню про пам’ятки, 

святилища та музеї, які повинні бути широко доступні для відвідування 

туристами…» [2]. Фінансові надходження від обслуговування туристів 

позитивно впливають на економіку музейних закладів, центрів і регіонів 

культурно-пізнавального туризму, дозволяють збільшити обсяги фінансування 

робіт із запобігання руйнуванню та забезпечення збереження, консервації,  

реставрації та  музеєфікації  об’єктів спадщини. 

Водночас надмірна інтенсивність туристичних потоків може завдавати 

шкоди унікальним музейним колекціям, музейним приміщенням і будівлям. Це 

створює дискомфорт для самих туристів через величезні черги до кас, музейних 

кафе і ресторанів, штовханину під час огляду експозиції тощо. Своєрідний 

«туристичний пресинг» у високий сезон суттєво ускладнює життя мешканців 

міст – центрів культурно-пізнавального туризму внаслідок зростання цін, 

перевантаженості об’єктів і мереж інфраструктури, антисанітарії, аморальної 

поведінки окремих туристів та ін. Неодноразово спалахували протести 

мешканців Риму, Барселони, Венеції, Флоренції та інших міст проти  туристів. 

Тому необхідно вживати спеціальних адміністративних та економічних заходів 
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для розосередження  туристичних потоків у часі та просторі. Доцільно 

розробляти туристичні  маршрути в кооперації між  туроператорами, музеями, 

заповідниками,  представниками громадськості та місцевих органів влади. Це 

сприятиме включенню до програми туру не тільки «зіркових» об’єктів 

і дестинацій, але й менш відомих, що заслуговують на увагу відвідувачів. 
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ЕКОКУЛЬТУРНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

СФЕРИ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ 

 

З початком XX ст. в Україні спостерігається високий рівень урбанізації, 

що прямо пропорційно привів за собою проблему збільшення відходів, які уже 

переповнюють нашу країну. За даними 2018 року ми потрапила в десятку  

країн, що найбільше забруднюють світ – це вагомий привід аби переосмислити 

поводження з відходами та сміттям в нашому сьогоденні та розробити 

стратегію розвитку майбутнього [2].  

Закон України про сортування сміття документально має працювати з січня 

2018 року, а фактично не виконується, так як інфраструктура міст не готова до його 

виконання, в наслідок чого громадяни не виявляють бажання сортувати сміття.  

Вже не один рік в закладах ресторанного господарства спостерігається 

тенденція підвищення екологічної культури надання послуг харчування, але 

переважно це несло більш маркетинговий характер аніж реальність. 

В силу екологічних обставин, споживачі стають «відповідальними» 

і ретельніше ставляться до вибору ресторації. В той же час заклади 

ресторанного господарства переосмислили свої хибні стратегії розвитку та 

починають вводити нові правила та принципи екологічного характеру. 

В ресторані «Villa Alfold», що знаходиться в Ужгороді, подають страви 

в тарілках, які можна їсти разом зі стравою. Виготовляє їх фірма Biotrem, що 

має патент на технологію, яка допомагає виробляти одноразовий біопосуд 

з пшеничних та кукурудзяних висівок, продуктів переробки маніоку, 

водорослів, а також полімерів на рослинній основі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws
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На Черкащині в м. Корсунь кав’ярня відмовилась від пластикових 

виробів. Каву подають в вафельно-шоколадних чашечках, а на десерт – 

вафельна кришечка. Замість трубочок пропонують натуральні соломинки або ж 

паперові. На каву, що купують у свій посуд діє знижка. 

За словами Марії Банько, маркетинг-директорка «Сім’ї ресторанів 

Дмитра Борисова», що їхні заклади  прагнуть у майбутньому перейти на 

програму «нуль відходів», але поки що стараються їх мінімізувати. Також 

Марія каже, що відпрацьовану олію та жири тваринного походження віддають 

на переробку, курячі кістки ( «Chicen Kyiv»)  віддаютьдля тварин-безхатьків до 

притулку, залишки капусти , в якій подають борщ ( «Канапа» ), відправляються 

на кролячу ферму, увесь крафтовий посуд ( «Білий налив», «Dogz&Burgerz») 

віддаємо на переробку, зменшити кількість харчових відходів намагаються 

шляхом організації роботи процесів кухні та чітким розрахунком кількості 

закупівлі продукції, а також ввесь документообіг лише електронний. 

За словами шеф-кухаря ресторану «Under Wonder», Андрія Гаврилюка, 

мета закладу полягає у виробництві без відходів. Для цього вони стараються 

максимально відповідально використовувати продукти. Аби вміти правильно та 

раціонально використовувати сировину шеф-кухар проходив стажування 

у Великій Британії, Франції та Італії. В ресторані «Under Wonder» з’їдається 

максимально все. Якщо взяти томати, говорить шеф, то шкірки ми сушимо для 

однієї страви, з соку готуємо соус, а м’якоть до самої страв та для декору, 

залишки з м’яса чи риби йдуть на равіолі, мітболи або для приготування ланчів. 

Анна Макієвська, керівниця пекарні «Bakenouse», розповіла, що хліб, 

який не продається за день, віддають благодійним кухням та до дитячих 

будинків сімейного типу. Жалкує, що дуже важко зробити це системою, адже 

законодавча база не досконала в цьому плані. 

Владислав Марчук, шеф-пекар пекарні «Хлебный», ділиться, що їхній 

заклад співпрацює з благодійним проектом «Жизнелюб». 

Олександр Вітюк, співзасновник кафе «Milly Filly», зазначив , що також 

працюють в напрямку аби залишки не ліквідної продукції віддавати на 

благодійність [3]. 

Найяскравішим представником закладів ресторанного господарства, що 

дотримуються екологічних принципів та зменшення відходів являється 

громадський ресторан м. Києва «Urban Space 500». Зі слів Людмили Бацюн, 

менеджер, заклад займається сортуванням сміття, що входить в обов’язки 

барменів та офіціантів, який раз на тижень відвозять до сортувальної станції 

«Укоаїна без сміття», готують їжу переважно на локальних, фермерських 

продуктах, що зменшує викид СО2 в повітря, отримують продукцію 

в багаторазовій скляній та картонній тарі, порції оптимізовані до таких розмірів 

аби недоїдків майже не залишалось. Також багато інших деталей «Urban Space 

500» в еко-стилі: стільці з вторсировини, соломки багаторазові зроблені 

з металу, а одноразові з паперу, воду переважно використовують 

відфільтровану. В планах відпускати продукцію споживачам в свою тару, що 

зменшить використання одноразового посуду. 
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Наразі адміністрація закладу вирішує питання з поводженням залишків 

органічного походження. На сьогоднішній час «Urban Space 500» притримуються 

ідеї «мінімізації відходів», але йде до впровадження режиму – «нуль відходів» [4]. 

Zero waste («нуль відходів») – екологічний рух, що заснований 

францужанкою Беєю Джонсон. Ідея має 5 основних принципів: 

 відмова від товарів, без яких можна обійтись; 

 зменшення споживання, «свідоме споживання»; 

 повторне використання; 

 сортувати та утилізувати, що стосується твердих відходів; 

 компостувати, що стосується органічних відходів. 

Цей рух набрав великої популярності серед країн світу та України. 

Відзеркалення цього руху спостерігаємо в організації роботи закладів 

ресторанного господарства та екокультурного розвитку сфери послуг 

харчування, що є позитивною тенденцією для країни та її мешканців [6]. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛАЄНСУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Економічне середовище в Україні характеризується невизначеністю та 

високими ризиками у веденні бізнесу. Зокрема це перешкоджає розвитку 

готелів, які представлені міжнародними та національними операторами, 

автономними компаніями. Для орієнтації в динамічному правовому та 
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https://hmarochos.kiev.ua/2019/04/24/yak-urban-space-500-peretvoryuyetsya-na-restoran-bez-vidhodiv/
https://hmarochos.kiev.ua/2019/04/24/yak-urban-space-500-peretvoryuyetsya-na-restoran-bez-vidhodiv/
https://www.the-village.com.ua/village/city/eco/293555-zero-waste
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господарському полі, нівелюванні ризиків суб’єкти повинні впроваджувати 

в діяльність комплаєнс-політику. 
Комплаєнс (англ. «дотримання вимог», «відповідність») характеризує 

поведінку економічного суб’єкта щодо всіх аспектів правових, етичних 
і корпоративних норм і стандартів – до формування позитивної корпоративної 
репутації. Даний термін активно застосовується в практиці державного 
управління, фінансової та банківської діяльності, медицини [4], проте 
у сервісній діяльності досі ігнорується. Практичну значущість впровадження 
комплаєнсу в діяльність готельних суб’єктів розглянемо на рис.1: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Практична користь від впровадження комплаєнс-політики в діяльність 

готельних суб’єктів. Джерело: розроблено за [1-3]. 
 

Як видно зрис.1, відповідальність за недотримання комплаєнсу загрожує 
готельним суб’єктам значними втратами морального та матеріального характеру. 
Комплаєнс-ризики формують наступні наслідки: 

– залежність успіху від персоналій, корпоративної репутації; 
– загроза економічній безпеці готелю та, зокрема, власника; 
– втрата конфіденційної інформації, розкрадання цінностей; 
– проблема допуску до торговельних майданчиків, тендерів; 
– проблеми із взаємовідносинами зі стейкхолдерами, міжнародним ринком; 
– відтік цінних працівників, погіршення морального середовища 

в колективі; 
– погіршення якості послуг, якості обслуговування;  
– падіння конкурентоспроможності, втрата постійних клієнтів тощо. 
У зв’язку цим очевидним є користь від впровадження політики комплаєнсу 

в готелі, яка забезпечує ефективне управління ризиками та сприяє привабливості 
бізнесу, позитивізації ділової репутації готелю. 

Політика комплаєнсу передбачає впровадження наступних етапів: 
1) визначення ризиків (власних, галузевих, територіальних, 

макроекономічних); 
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2) розробка та впровадження комплаєнсу (корпоративних і поведінкових 

стандартів, стандартів з управління якістю, CRM-систем, BPM-систем в готелі); 

3) оцінка та управління ризиками; 

4) підготовка та призначення комплаєнс-менеджера, надання йому 

повноважень з партисифікації комунікативної та HR-політики; 

5) моніторинг та аудит бізнес-процесів та процедур реалізації 

комплаєнс-політики в готелі; 

6) стимулювання клієнтоорієнтованої поведінки та лідерства; 

7) здійснення комплаєнс-контролю,реагування на порушення і вдоско-

налення комплаєнсу. 

Зазначені етапи впровадження комплаєнс-політики в діяльність готелю 

забезпечать побудову ефективної системи управління ризиками, превентивно 

нівелюють фінансові та репутаційні втрати капіталу. Слід зазначити, що 

комплаєнс-політика повинна бути публічною та базуватися на особистому 

бренді керівника, а також мати юридичні підстави, тобто бути легітимною по 

відношенню до персоналу, клієнтів, партнерів та власників готелю, 

конкурентів, органів влади та її представників, соціумом. Тому головним 

є прописання відповідних стандартів взаємовідносин у рамках комплаєнс-

політики, що є перспективним напрямом подальших досліджень та апробацій. 
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РЕСТОРАННІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ 
 

Ресторанна премія – головна щорічна подія для професіоналів 

ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком 

ресторанного бізнесу в Україні. 
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Головні ресторанні премії: Національна ресторанна премія «СІЛЬ» та 

«Пальмова гілка». 

Національна ресторанна премія СІЛЬ заснована Андрієм Скіпьяном, 

керівником компанії Hoteliero, в 2013 році. До складу членів журі премії 

входять провідні фахівці ресторанної сфери України і підприємці: керівники 

українських асоціацій шеф-кухарів, ресторатори, експерти 

вузькоспеціалізованих напрямків (хлібопечення, барної індустрія, у галузі кави, 

вина, пива, кондитерських виробів). Головний знак якості, який отримує 

переможець премії, мідна сковорода французького бренду de Byuer. 

Візіонер премії – ресторатор Сава Лібкін 

Успішний український ресторатор з 24-річним стажем. Засновник 

компанії «Ресторани Сави Лібкіна». Власник ресторанів «Дача», «Компот», 

Tavernetta, «Стейкхаус. М’ясо та вино», «Стейкхаус», «Риба в огні» в Одесі та 

Києві, колумніст, автор бестселерів «Моя Одеська кухня» і «Одеське застілля 

від Привозу до Дерибасівської». 

Сава Лібкін один з тих, хто поклав старт якісним змінам і новаціям у 

ресторанній індустрії України. Його знання, досвід і професіоналізм лягли в 

основу філософії ведення бізнесу і становлення нових українських ресторанних 

брендів. 

Сава Лібкін підтримує і розвиває ресторанну індустрію країни не тільки з 

практичної, а й ідеологічної сторони. З моменту заснування і протягом вже 

семи років існування Національної ресторанної премії «СІЛЬ», Савелій, будучи 

візіонером премії, сприяв становленню, якісній організації та популяризації 

заходу. Обраний вектор розвитку і його підтримка стали запорукою того, що в 

короткі терміни Національна ресторанна премія «СІЛЬ» стала головною подією 

ресторанної індустрії країни. 

Цьогоріч до фіналу потрапило 190 закладів з 23 міст України, 18 з яких і 

стали щасливими володарями мідних сковорідок французького бренду de Byuer 

і статусу найкращого закладу України відповідно до спеціалізації. 

Також, цього року номінації Національної ресторанної премії «СІЛЬ» 

були доповнені двома новими номінаціями – «Найкращий ресторан азіатської 

кухні» та «Найкращий винний бар». 

Премія «Пальмова Гілка» за кращу ресторанну концепцію була заснована у 

Франції в 1993 році Даніелем Мажонші (засновником ресторанної мережі 

Chantegrill та ресторану Mundaka). Щорічно її вручає авторитетний міжнародний 

клуб професіоналів ресторанного бізнесу Leaders Club International на чолі з 

президентом Юргеном Штрассером. Щорічно за статус кращої ресторанної 

концепції змагаються ресторани Франції, Бельгії, Швейцарії, Німеччини, 

Люксембургу та Росії, а в недалекому майбутньому – Ірландії, Туреччини. Історія 

української Пальмової Гілки починається з 2016 року. 

Відбір учасників конкурсу в long list відбувається за допомогою 

анкетування. Нові ресторани / бари / кафе / вагончики заповнюють анкету і, 

якщо всі умови дотримані, потрапляють в список учасників. 

Кількість номінантів в long list не обмежено. Відбіром фіналістів 

займається LCU і запрошена експертна рада. Було прийнято рішення, що в short 
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list ввійдуть 12 концепцій, найбільш сильних, яскравих і ті, які максимально 

відповідають критеріям Премії. 

Трьох переможців визначать на церемонії «Пальмової Гілки» самі учасники 

церемонії, представники ресторанної індустрії, постачальники, журналісти. 

На церемонії загалу будуть представлені всі 12 концепцій. Демонстрація 

буде відбуватися на сцені, де буде представлено відео-сюжет про кожен заклад 

(не більше трьох хвилин), а також власник дасть відповіді на три запитання 

ведучих. Після цього всі присутні на церемонії отримають аркуші для 

голосування, де будуть перераховані всі 12 номінантів. Потрібно буде 

поставити біля концепцій – фаворитів цифри. Одиниця означатиме «Золота 

Пальмова Гілка», двійка – «Срібна» і трійка – «Бронзова». Відбудеться 

підрахунок голосів і за його підсумком будуть оголошені переможці. Ресторан-

переможець буде представляти Україну на Міжнародній «Пальмовій Гілці». 

Отже, отримати ресторанну премію для кожного закладу є дуже 

важливою, але журі премії повинне бути більш компетентне, щоб премії 

отримували тільки ті, хто на це дійсно заслуговує. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СОЛІННЯ М’ЯСА МЕХАНІЧНИМ СПОСОБОМ 

 

Соління м’яса вважається однією з найбільш відповідальних операцій 

у приготуванні виробів з певних частин туші яловичини, баранини та свинини, 

які розділені на шматки відповідної форми і розмірів. Внаслідок соління м’ясо 

набуває помірно солонуватого смаку, характерного шинкового аромату і, як 

правило, стійкого рожево-червоного забарвлення. Залежно від виду виробів 

використовують сухе, мокре і змішане соління. 

Поява в продукті під час соління шинкових властивостей зумовлена 

впливом тканинних ферментів і ферментів, які виробляються 

мікроорганізмами. Механізм утворення аромату і смаку солених виробів досить 

складний. Внаслідок комплексу процесів, що відбуваються в м’ясі під час 

соління, в них накопичуються леткі сполуки, у тому числі карбонільні 

http://leadersclub.com.ua/
https://saltawards.com/
https://rau.ua/novyni/krashhi-ukrayinski-zaklady-2019/
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і органічні кислоти. Вважають, що ці речовини впливають на появу 

характерного аромату солених продуктів. 

Дослідники встановили природу накопичення летких жирних кислот. 

Водночас відзначають підвищення відносної кількості оцтової і в набагато 

меншій кількості – пропіонової кислот. В окостах після соління виявлено 

карбонільні сполуки. Встановлено, що поліпшення аромату супроводжувалося 

збільшенням вмісту таких карбонільних сполук, як ацетатальдегід, діацетил, 

пропіоновий альдегід. В окостах, під час соління яких в розчин вводили нітрит 

натрію, кількість карбонільних сполук була вдвічі більша порівняно 

з виробами, посоленими без нітриту. 

Для покращення смаку і структури, важливим етапом технології 

цільнокускових м’ясних виробів, таких як: буженина (запечена або смажена), 

карбонад (запечений або смажений), шийка запечена, окіст, є мокре соління 

м’яса шприцюванням. Воно представляє собою сукупність різних процесів: 

утворення первинних зон накопичення посолочних речовин, їх рівномірного 

розподілу в об’ємі напівфабрикату фільтрацією та дифузією через пори та 

капіляри, осмотично – через мембрани та оболонки волокон; протікання 

масообмінних процесів вирівнювання концентрацій сольових розчинів.   

При взаємодії посолочних  речовин з білками змінюються фізико-хімічні 

властивості протеїнів, що призводить до набухання білків, підвищенню 

вологозв’язуючої здатності, зміни структурно-механічних властивостей, 

консистенції, пластичності м’яса, утворення адгезійного шару водо- та 

солерозчинних білків. Мікроструктура продукту змінюється в результаті 

розвитку ферментативних процесів. Цьому сприяє наявність різних за своїми 

функціональними характеристиками посолочних речовин та механічний вплив. 

Відбувається утворення смаку і аромату шинковості через ферментативні 

і мікробіологічні процеси, зміни складу мікрофлори. 

При мокрому солінні якість виробів в основному залежить від 

концентрації і складу засолювальних  розчинів та рівномірності розподілу 

останніх в сировині. Доведено що тривалість процесу і способи засолювання 

м’яса впливають на якість готової продукції, економічну ефективність 

виробництва і, відповідно, на вартість готових виробів, тому доцільним є їх 

оптимізація та вдосконалення. 

Враховуючи різноманіття м’ясної сировини, для визначення оптимальних 

режимів засолювання м’яса з різними функціональними ознаками, мати 

результати експериментальних досліджень. Перед початком експерименту 

треба виконати теоретичні дослідження механічного оброблення м’яса, 

побудувати початкову математичну модель процесу соління. Остання, після 

уточнення її за результатами експериментальних досліджень, дасть можливість 

підібрати технологічне обладнання, визначити режими його роботи, 

оптимізувати процес механічного оброблення масажуванням (розм’якшення 

і насичення розчином) різного за видом і структурою м’яса.  

В технології м’яса перспективною інновацією є використання 

механічного деформування сировини ударом. Для впровадження механічного 

масажування м’яса даним способом і визначення оптимальних режимів, 
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важливо знати механізм насичення його розчином – мати математичну модель. 

При її побудові запропоновано розглядати м’ясо як реологічну систему з різним 

набором в’язких, пластичних і пружних властивостей, що деформується 

механічною рушійною силою.  

В роботі представлено результати дослідження насичення м’яса розсолом 

шляхом аналізу змін маси та структури його під дією зовнішнього збудника – 

рушійної сили механічної природи, з використанням теорії моделювання та 

комп’ютерної символьної математики. Для експериментальних досліджень 

використовували м’ясо свинини з ознаками NOR . 

Запропоновано математичну модель, яка описує зміну відносної маси 

(m/mn, %) шматка м’яса при падінні його з полиці барабанного масажера що 

циклічно обертається.  

m/mn= -9E-05x2 + 0,0614N + 5,8377, 
 

Аналіз рівняння дає можливість визначити конструктивні характеристики 

масажера, оптимальні співвідношення між кількістю ударів і інтенсивністю 

зміни ваги шматка м’яса  

На графіку приведено результати експериментальних досліджень зміни 

маси шматка м’яса вагою 0,5 кг при ударі – падінні його в сольовий розчин на 

рифлену поверхню барабана масажера що обертається циклічно зі швидкістю 

три оберти за хвилину. 
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Рис. 1 Залежність відносної маси m/mn, % шматка (m = 500 г) м’яса  

від кількості ударів N при падінні його з висоти 0,7 м. на рифлену 

поверхню та подальшого потрапляння (скочування) в сольовий розчин.  
 

Таким чином, аналіз отриманої залежності показав, що при кількості ударів 

біля 300 м’ясо максимально насичується розсолом і зі збільшенням їх кількості 

змінює свою структуру – починає переходити в гомогенну желеподібну масу, яка 

погано тримає рідину. Такі умови соління м’яса є недоцільними як з точки зору 

якості готових солоних виробів, так і трудових витрат. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тенденції дизайнерських рішень змінюються у ресторанній індустрії 

досить швидко, оскільки змінюються смаки людей. Сільський стиль, який був 

головною тенденцією протягом останніх кількох років, починає згасати, і його 

замінюють нові стилі. Останнім часом все більше і більше гостей закладів 

ресторанного господарства виявляють свою пристрасть і інтерес до нових страв 

та напоїв. Цей зростаючий попит спонукає власників ресторанів створювати 

унікальні концепції, які викликають цікавість споживачів. Один із способів, 

яким це роблять ресторани – це дизайн. Дизайн ресторану є і завжди був 

ключовою частиною для рестораторів. 

Дизайн ресторану зобов’язаний відповідати духу закладу. Він повинен 

вийти ергономічним і концептуальним, підкреслювати особливість конкретного 

місця. Для цього повинна бути ідея, навколо якої будується позиціонування 

закладу. Згідно з цим, варто розглянути кілька аспектів, які впливають при 

розробці дизайну кафе чи ресторану. 

1. Кухня. Якщо ресторан позиціонує себе як французький або італійський, 

інтер’єр і екстер’єр можуть натякати на це. Етнічних елементів в оформленні 

може бути від 10…15 %. У розробці дизайну варто уникати перенасичення 

стереотипними етнічними елементами [1]. 

2. Цільова аудиторія ресторану. Дизайн інтер’єру для модного бару і для 

хіпстерского кафе будуть сильно відрізнятися один від одного. Завдання 

дизайну ресторану – підкреслити особливості. Гість повинен прийти один раз 

і захотіти залишитися. 

3. Локація закладу. Ресторан біля водойми або з видом на нього вимагає 

легкого невагомого дизайну. В історичному центрі міста і красивих 

старовинних будівлях відмінно виглядає інтер’єр в стилі ретро. Посеред бізнес-

центру міста кафе та ресторани манірні і лаконічні. У спальному районі можна 

зробити відмінний бар, який допоможе вирватися з буденної суєти та 

підкреслити спокій цього місця. 

4. Ідея. Іноді дизайн потрібен для місця, яке вже на стадії задумки 

є чимось особливим. Наприклад, кав’ярня, яка спеціалізується на 

нестандартних способах приготування кави, кафе з дуже вузьким асортиментом 

(наприклад, тільки еклери або капкейки + кава), ресторан з вуличною їжею.  

Останнім часом в оформленні інтер’єрів переважають натуральні 

матеріали та індустріальні мотиви. Мода на простоту і легку шорсткість 

принесла з собою недбалість в технічному виконанні, яку складно списати на 
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початкову задумку. Бруклінський стиль в оформленні ресторанів, барів і кафе 

вибирають за його дешевизну і простоту. Ще однією новою тенденцією 

у дизайні ресторанів є зали із загальними столами та мінімумом перегородок, 

затишних місць, особливо це стосується барів. В цьому є плюси, адже люди 

приходять в бар, щоб спілкуватися.  

Останнім часом в інтер’єр внесено більше повітря, на зміну заставленим 

великоваговим інтер’єрам з філософією «затишно», «всього і побільше» 

приходять свіжіші та прості, з мінімумом декору та максимумом світла. Для 

мінімалістичного дизайну кафе, бару чи ресторану особливо важливі якісні 

меблі та оздоблення.  

Особливо важливим трендом в дизайні інтер’єрів кафе і ресторанів стало 

повернення кольору. Пурпурний, лавандовий, м’ятний, сливовий, коралові 

відтінки і синьо-зелені гами. Дизайнери і ресторатори втомилися від 

пастельних, бежевих, нюдових і чорно білих тонів. 

На дизайн інтер’єрів барів і ресторанів великий вплив має сучасне 

мистецтво. Не тільки галереї з ультрамодними художниками, а й популярна 

культура. Дизайнери надихаються молодим поколінням, тому що сьогодні саме 

підлітки створюють тренди. 

Також в інтер’єр повертаються предмети мистецтва. Картина, панно, 

скульптури – зараз їх можна зустріти частіше. Популярністю користується 

з’єднання стилів і епох.  

Модним рішенням є колаборації футуристичних форм з традиційним 

рішенням площин. Наприклад, ультрасучасний дизайн диванів у поєднанні 

з класичною ліпниною. 

Варто вказати, що при розробці дизайну ресторатори припускаються 

помилок та неточностей. 

1. Відкрита стеля.  

Рішення залишити комунікації під стелею або виконати стелю відкритого 

типу – відживаючий тренд. Вентиляційний короб, проводка систем 

пожежогасіння та інші труби залишають на стелі і не ховають.  

2. Копіювання.  

Оздобити інтер’єру власного закладу, імітуючи інтер’єр популярного 

закладу, з метою досягти аналогічного успіху – другосортне рішення. Стати 

популярним за допомогою такого маневру, швидше за все не вийде, а ресторан 

залишиться копією, ще одним кліше. 

3. Перенасичення інтер’єру.  

Занадто багато декору і додаткових аксесуарів захаращують простір. 

У них накопичується пил, такі інтер’єри складно прибирати. Від великої 

кількості предметів люди досить швидко втомлюються. Також цей декор часто 

заважає пересуватися, відвідувачі зачіпають його при русі. 

4. Підробні графіті та написи на стінах. 

Псевдоцегляна кладка, яка виявляється шпалерами – невдалий підхід до 

дизайну інтер’єру ресторану. Опановуючи стиль гранж – варто підкреслити не 

імітацією, а якісною техніками та матеріалами. Вулична творчість є досить 
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актуальною і цікавою для певної групи гостей. А ресторатори мають шанс 

трішки направляти процес створення малюнків на стінах в адекватне русло.  

5. Якість.  

Головною проблемою може стати навіть не елемент декору, 

а непрофесійний підхід до виконання роботи в цілому. Варто бути уважним до 

деталей, ретельно прописати технічне завдання і кошторис, розбити на етапи 

процесу, призначити відповідальних за кожен етап.  

6. Зручність.  

Простір є важливим фактором у розробці дизайну кафе чи ресторану. 

Прохід між столами повинен бути широким настільки, щоб двоє людей могли 

вільно розминутися. 

Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що при розробці 

інтер’єру закладу ресторанного господарства варто відштовхуватися від 

інтересів гостя і сформувати чіткий портрет цільової аудиторії закладу. 

І, звичайно, ж, дизайн інтер’єру повинен відповідати стилю і тематиці 

ресторану. Навколо цієї візуальної концепції буде вибудовуватися загальне 

позиціонування і, в кінцевому рахунку – успіх ресторану. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В РЕСТОРАННІЙ ГАЛУЗІ 

 

Потреба у харчуванні є основоположною і життєво необхідною для 

людей. З розвитком суспільства виділилася сфера обслуговування, головною 

метою якої є організація харчування людей поза межами свого місця 

проживання (за місцем роботи, навчання, рекреації).  

Сучасний розвиток закладів ресторанного господарства орієнтований на 

створення новітніх технологій, які стимулюють залучення максимальної 

кількості споживачів, більшої кількості реалізованого продукту, та 

https://koloro.ua/ua/blog/dizain/dizajn-restorana-putevoditel-po-novym-tendencijam.html
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популярності ресторану, завоюванню довіри гостя, а також створення 

позитивної репутації підприємства. Просування сучасних технологій, по-перше, 

розширює можливості комунікаційних процесів у маркетинговій сфері 

діяльності підприємства завдяки пoстійнoму розвитку засобів розповсюдження 

інформації, по-друге, – звертає увагу на необхідність створення більш сучасних 

комунікативних технологій [1].  

Готельно-ресторанне господарство є сферою з достатньо великою 

кількістю інформації, отже, розробка та підтримка комплексного 

інформаційного інтернет-ресурсу є обов’язковим кроком під час марке-

тингового просування закладу ресторанного господарства. Інформація на 

інтернет-ресурсі має бути точною, цікавою та простою для сприйняття. 

Маркетинг в мережі Інтернет розширює можливості закладу ресторанного 

господарства залучати більшу кількість клієнтів, особливо активне молоде 

населення. 

В процесі роботи над створенням інтернет-ресурсу необхідно визначати 

необхідні елементи структури, наповнення контентом, варіанти дизайну. 

Потенційний клієнт має без проблем розібратися в структурі інтернет-ресурсу, 

а навігація по ресурсі повинна бути інтуїтивно зрозуміла. 

Інтернет-ресурсу закладу ресторанного господарства рекомендується 

містити такі елементи: інформація про підприємство, перелік страв, винна 

карта, он-лайн замовлення, система резервування столиків, гостьова книга, 

новини, фото закладу, контакти, посилання на соціальні мережі закладу та 

вибір мови сайту[3]. 

Найбільш ефективними комунікаційними системами, що застосовуються 

закладами ресторанного господарства, є інтернет-промоція через мобільні 

пристрої, в яких застосовуються SMS-розсилка та мобільні додатки.  

SMS-маркетинг є поширеним засобом налагодження прямого зв’язку 

з клієнтом завдяки своїй інтерактивності. Така комунікаційна система широко 

використовується тому, що допомагає ефективнішому ознайомленню клієнта 

з пакетом послуг, змінами в меню, системою знижок та акцій. Клієнтська база 

заповнюється шляхом збору інформації про споживачів з анкет, які заповнюють 

клієнти, залишаючи свої контактні дані (номер телефону або email). 

Мобільні додатки для платформ Android та iOS є популярним засобом, 

що використовуються для формування сприятливої репутації закладу. Мобільні 

додатки орієнтовані на постійних споживачів, допомагаючи завоювати їх 

більшу лояльність[4].  

Зростає частка людей, які віддають перевагу в отриманні інформації через 

месенджери (програми для спілкування). Месенджери розвивають свій 

функціонал та починають серйозно конкурувати з соціальними мережами. 

В месенджерах починають широко використовувати чат-ботів для зв’язку 

з своїми клієнтами. Механізми роботи чат-ботів засновані на використанні 

штучного інтелекту і мають різні варіанти налаштувань. На практиці їх можна 

використовувати як цифрову версію продавця. Найпопулярнішими програмами, 

де вони використовуються є Viber, WhatsApp та Telegram[2]. 
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Таким чином, аналіз засвідчив, що найефективнішим та 

найпопулярнішим засобом поширення інформації у світі є мережа Інтернет, що 

дає змогу ефективно використовувати її для впровадження сучасних 

маркетингових технологій у закладах ресторанного господарства. Особливості 

функціонування Інтернету дозволяють гнучко використовувати новітні методи 

зв’язку між закладами ресторанного господарства та споживачами, комбінація 

сучасних комунікаційних засобів в мережі Інтернет допомагає підвищити 

рівень задоволеності клієнтів послугами, розвивати заклади відповідно до 

потреб споживачів, підвищувати результативність маркетингової політики, 

розвивати потенціал закладу ресторанного господарства на ринку сфери послуг 

загалом. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Антонова В.А. Якість і маркетингова стратегія ресторанного бізнесу. Торгівля 

і ринок України. Донецьк, 2008. Вип.25, т.2. С.9-15. 

2. Застосування інноваційних інтернет-технологій у ресторанному бізнесі. Торгівля, 

комерція, підприємництво. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2013_15_34 

3. Марта Яремко, Соломія Федушко Інформаційний ресурс як ефективний засіб 

інформаційно-рекламного представництва ресторанного закладу у WWW. Інформація, 

комунікація, суспільство. 2016. №5. С. 288-289. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33430. 

4. Расулова А. М. Сучасні маркетингові комунікації в управлінні підприємствами 

ресторанного бізнесу. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 215-220. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_36. 

 
 

 

Завадинська О. Ю., кандидат технічних наук, доцент,  

доцент кафедри готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу 

Кінчур А., магістрант,  

кафедра готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу, 

Київський національний університет  

культури і мистецтв, 

Київ, Україна  
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні 

характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на 

користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби. Набувають ознак 

комплексності, взаємодоповнюваності та взаємопричинності процесів у 

зовнішньому середовищі. Ці явища обумовлюють необхідність наукового 

пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем якого є 

стратегія розвитку підприємства [2]. 
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Сучасний готельний бізнес як економічне явище: має індустріальну 

форму; виступає у вигляді готельного продукту та послуги, які не можуть 

накопичуватися і транспортуватися; створює нові робочі місця і стає часто 

піонером освоєння нових районів і сприяє прискореному розвитку національної 

економіки; виступає як механізм перерозподілу національного доходу на 

користь країн, що спеціалізуються на готельному бізнесі; є мультиплікатором 

росту національного доходу, зайнятості і розвитку місцевої інфраструктури 

і зростання рівня життя місцевого населення; характеризується високим рівнем 

ефективності і швидкою окупністю інвестицій; є ефективним засобом охорони 

природи і культурної спадщини; поєднується з багатьма галузями господарства 

і видами діяльності людини [3].  

Окремі аспекти функціонування та розвитку готельних підприємств 

розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів: В.А. Азара, 

Р.А. Браймера, О.П. Дуровича, М.І. Кабушкіна, В.І. Карсекіна, В.О. Квартальнова, 

Н.М. Кузнєцової, Г.А. Папіряна, Т.І. Ткаченко, Д. Уокера, О.Д. Чудновського. 

Проте в них недостатньо висвітлені принципово важливі питання 

обґрунтування стратегії, не розроблені адекватні моделі ринкової поведінки, не 

визначені детермінанти, пріоритетні напрями та завдання розвитку готельного 

господарства за умов динамічного ринкового середовища. 

Першочергового значення для активізації розвитку підприємств 

готельного господарства набуває стратегія, яка повинна відповідати 

перетворенням в національній економіці, гармонізувати вплив і взаємозв’язки 

між факторами внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Складність формування стратегії розвитку полягає у тому, що при різних 

теоретико-методологічних підходах цей процес розглядається з конкретної 

позиції, а саме, формування стратегії як: процес осмислення; формальний 

процес; аналітичний процес; процес передбачення; ментальний процес; процес, 

що розвивається; колективний процес; реактивний процес; процес трансформації. 

Враховуючи різноманітність стратегій, наголошено, що одним з найбільш 

коректних підходів до формування стратегій розвитку є ієрархічний, який 

відображає рівні управління підприємства та характер взаємозв’язку із 

зовнішнім оточенням. Процес формування стратегії розвитку підприємства 

розглядається з цих позицій як послідовна операціоналізація на загальну, ділову 

(бізнес-стратегію) та портфель функціональних субстратегій. При цьому 

суттєвим моментом є використання теорії ситуаційних факторів. 
В умовах ринку, що динамічно розвивається, підприємства готельного 

господарства повинні бути здатними пристосуватися до мінливості його 
впливу. Аргументовано, що в процесі формування стратегії розвитку 
домінуючим елементом повинно бути стратегічне мислення, яке спрямовує 
підприємство до постійного творчого пошуку, втілення новаторських ідей 
в усіх аспектах діяльності. З цих позицій формування стратегії розвитку 
підприємства визначено як системний процес, який дозволяє на засадах 
стратегічного мислення як домінуючої логіки проаналізувати суть умов, в яких 
працює галузь (підгалузь); визначити місію, цілі і завдання підприємства, 
розробити головні напрями та заходи збалансованості його розвитку в умовах 
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динамічної зміни зовнішнього середовища при максимальному використанні 
всіх наявних ресурсів підприємства. Це обумовило дихотомію суб’єктів 
господарювання, поділ, залежно від підприємницької активності на групи: 
“підприємство прирісного (класичного) формату господарської діяльності” – 
“підприємство інноваційного (підприємницького) формату господарської 
діяльності”; систематизацію основних якісних характеристик залежно від 
господарського формату. 

В контексті формування стратегії розвитку підприємств готельного 
господарства економісти звертаються до концепції пошуку балансу в задачах 
знаходження стійкого стану, розстановки пріоритетів, узгодження інтересів, 
розподілу ресурсів.  

Система збалансованих показників формує механізм послідовного 
доведення до персоналу стратегічних факторів успіху, цілей компанії 
і контроль за їх досягненням через так звані ключові показники ефективності.  

Впровадження методики СЗП в сферу готельного господарства 
є актуальним, оскільки її головною особливістю є тісний зв’язок з бізнес-
процесами, які спрямовані на задоволення потреб клієнтів, до яких залучені всі 
співробітники підприємства [1].  

Таким чином, ефективне управління залежить від обраної стратегії 
розвитку організації. У бізнесі до процесу формування стратегії розвитку 
застосовуються різні підходи, що відображають зміни середовища 
функціонування, економіки галузі, регіону та держави. Але жоден із відомих 
підходів, моделей розробки стратегії не може розглядатися як універсальний 
інструмент стратегічного управління.  
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Сучасну стадію розвитку економіки іноді визначають як «економіку 
послуг»: послуги стають важливим результатом праці великого і все 
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зростаючого числа працівників, а вжиток послуг – переважаючим способом 
задоволення потреб людини. Це пов’язано в першу чергу з серйозними змінами 
в галузевій структурі господарства. 

Перевага сервісних галузей в світі почався в середині 50 років минулого 

століття. Найбільшого розвитку сервісні галузі набули у той період у США, де 

кількість працівників сфери послуг перевищила кількість зайнятих 

в матеріальному виробництві. 

Сьогодні виробництво послуг є домінуючою або крупною частиною 

сучасного господарства. У світовому ВВП в докризовий період послуги 

в середньому складали 65%. 

Сфера послуг охоплює ряд галузей матеріального виробництва. 

Одночасно не усі галузі невиробничої сфери являються складовими 

елементами сфери послуг. Так, наприклад, установи, що займаються 

діяльністю з матеріально-технічного постачання, збуту виконують практично 

тільки обслуговування, в основному, у виробничих галузях. Тому поняття 

сфери послуг значно ширше просто невиробничої сфери. Залежно від ролі 

в процесі відтворювання, від характеру задоволення потреби сфери діяльності 

об’єднаються у групи: 

 сфери, діяльність яких спрямована на задоволення соціально-

культурних, духовних, інтелектуальних потреб людини, підтримки її 

нормальної життєдіяльності (освіта, охорона здоров’я, культура, мистецтво, 

ресторанний та готельний бізнес тощо); 

 сфери матеріально-побутового обслуговування, житлово-комунальне 

господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, роздрібна 

торгівля, ресторанний, готельний  бізнес тощо) [1, c.120-122]. 

Розуміється, такий розподіл являється достатньо умовним, тому що 

і галузі першої групи створюють умови для активної життєдіяльності людини, 

а галузі другої групи в значній мірі впливають на задоволення духовних 

потреб та здоров’я населення, звільнюючи час для відпочинку та подальшого 

розвитку особистості. 

Правомірність такого розподілу зумовлено ще й специфікою галузей 

матеріально-побутового обслуговування в порівнянні з галузями соціально-

культурної сфери. Це пов’язано з тим, що, по-перше, послуги матеріально-

побутового характеру «виробляються» галузями як матеріального виробництва 

так і комплексом сфер, які цілком відносяться до сфери послуг. По-друге, 

галузі матеріально-побутового обслуговування населення являються 

переважно платними. Група соціально-культурних галузей розвивається і зараз 

в основному за рахунок громадських фондів споживання, утворюючи 

матеріальну основу реалізації основних соціально-економічних прав громадян 

України.  

Таким чином, сфера послуг включає галузі, які обслуговують особисті 

потреби людей, задовольняє широке коло матеріальних та духовних потреб 

людини, і внаслідок цього, конче необхідних для всебічного розвитку 

особистості, відтворювання робочої сили. 
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Отже, під сферою послуг розуміється група галузей матеріального 

і нематеріального виробництва, що обслуговують особисте споживання 

матеріальних і духовних послуг. І невід’ємними структурними елементами цієї 

сфери являються заклади готельно-ресторанного бізнесу  [2, c. 210-212 ]. 

В умовах сучасного господарювання головною метою розвитку сфери 

готельно-ресторанного  бізнесу має стати заміна існуючої моделі економічного 

зростання «за будь-яку ціну» соціально орієнтованою моделлю стійкого 

розвитку, в якій пріоритетним напрямком стає якість життя людини (добробут 

людини і благополуччя природи). Основний орієнтир сьогодення має бути 

спрямований на зміни структури всіх сфер діяльності і врешті-решт – 

національного капіталу (перш за все людського), всебічне сприяння розвитку 

внутрішнього ринку і захисту національного виробника, мінімізацію 

екологічних втрат при суспільному виробництві і оптимальне зниження 

вагомих витрат різноманітних видів ресурсів на одиницю ВВП, дотримання 

науково обґрунтованих  параметрів розвитку соціально-економічної сфери, 

перевищення яких може призвести до незворотних змін в навколишньому 

середовищі чи неефективного використання природних ресурсів.  

Перехід України до сталого розвитку вимагає відповідного розвитку всіх 

її регіонів. При цьому першочергове завдання регіональної політики 

забезпечення збалансованого розвитку регіонів і мегаполісів як єдиного 

державного організму на основі збереження структурних біорегіональних 

особливостей, природно-ресурсного потенціалу, господарсько-екологічної 

ємності та геополітичної ролі. Дуже важливо в сучасних умовах формування 

ринку спиратися на природно-історичні особливості регіонів, які необхідно 

зберегти, зміцнити і примножити. Таке стає можливим за умов збереження, 

інтенсивного розвитку і нарощування людського капіталу, що вимагає від 

робітників кожної галузі здоров’я, знань, умінь, навичок поряд з духовними 

і культурними цінностями. Структурна перебудова повинна мати чіткий 

галузевий характер і вимагає радикальних змін у пропорціях товарного 

виробництва [3, с.156-157]. 

Всі розвинуті країни повоєнного періоду минулого століття пройшли 

структурну перебудову,  яка мала  чіткий галузевий характер з радикальними 

змінами пропорцій товарного виробництва з визначним динамізмом розподілу 

та продуктивності суспільної праці. Це передбачає, що в подальшому динаміка 

зростання промислового виробництва в розвинутих країнах буде невисокою. Як 

наслідок такого явища виступає інтенсифікація праці за рахунок зменшення 

кількості зайнятих у галузях з високою механізацією та автоматизацією 

виробництвах. Вже сьогодні в економіці розвинутих країн світу домінує сектор 

послуг, на який приходиться 70-75% ВВП. У майбутньому сфера послуг 

залишиться тим сектором економіки, чисельність зайнятих у якому буде 

постійно збільшуватися за рахунок зниження її у виробничій інфраструктурі. 

Аналіз сфери послуг в Україні свідчить про недостатній її розвиток. 

Результати діяльності підприємств цього сектору розглядаються без врахування 
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показників діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу, які відіграють 

важливу роль в підвищенні ефективності економіки країни в цілому. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНСТОПРОМОЖНОСТІ  
 

Стрімкі зміни у розвитку суспільних процесів, високі темпи науково-

технологічного розвитку, виникнення різних форм власності і нових 

економічних відносин вимагають від туристичних підприємств наявності 

сформованої соціально-орієнтованої організаційної культури. Нині 

організаційна культура є одним із найважливіших ресурсів збереження та 

розвитку суб’єктів бізнесу індустрії гостинності. Це дієвий стратегічний 

інструмент, який допомагає працівникам спрямовувати власний потенціал 

в напрямку досягнення цілей діяльності підприємства індустрії гостинності. 

Так, організаційна культура – це сильний мотиватор працівників, який 

максимізує відповідальність кожного співробітника підприємства індустрії 

гостинності, створює моделі для наслідування, полегшує взаємодію між 

працівниками, об’єднує керівництво та співробітників. Організаційна 

культура в середовищі індустрії гостинності не тільки формує зовнішню 

репутацію підприємства, а й відіграє важливу роль у вирішенні завдань, що 

пов’язані з соціальним управлінням, визначає динамізм виробничих процесів, 

адаптивність до нововведень і підтримує реалізацію стратегії підприємства. 

Визначення рівня організаційної культури дає відповіді на питання щодо 

можливості та ефективності поєднання різних сфер діяльності підприємства 

індустрії гостинності, і в першу чергу перспектив клієнтських відносин, 

внутрішніх тенденцій бізнесу, інноваційних перспектив, фінансових 

перспектив та клієнтоорієнтованості.  
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Відзначимо, що діагностика організаційної культури дозволяє 

класифікувати рівень професійних відносин, що склалися в різних 

структурних підрозділах, оцінити стимул-реакції персоналу до творчої 

діяльності, спрогнозувати націленість на реалізацію стратегії туристичного 

підприємства, ступінь сприйняття та підтримку інноваційних управлінських 

рішень. У цьому контексті актуальності набувають питання оцінки та 

вдосконалення чинної на підприємстві індустрії гостинності організаційної 

культури та впровадження інноваційного бачення. 

Як стверджують вітчизняні науковці поняття «організаційна культура» 

потрібно визначати з різних аспектів. Зокрема: як специфіку культури 

представника професії; як якість діяльності фахівця; як процес освоєння, 

передачі професійних цінностей; як результат професійної соціалізації і 

професійної ідентифікації особистості; як систему матеріальних і духовних 

цінностей, що взаємодіють між собою, притаманні цьому підприємству, що 

відображає її індивідуальність і сприйняття себе та інших соціальному 

середовищі, що проявляється в поведінці, взаємодії, сприйнятті себе і 

навколишнього середовища; систему принципів, звичаїв, символів і цінностей, 

взаємодії та взаємовідносин, що задають орієнтири їх поведінки, дій і правил 

вирішення проблем зовнішньої адаптації і внутрішньої інтеграції працівників.  

У свою чергу, аналізуючи наукову та практичну літературу, поняття 

«організаційна культура» тлумачать як переконання фахівця, відповідні норми 

поведінки, установки і цінності, що визначають як зміст  стиль професійної 

діяльності. Загалом, для кожного підприємства індустрії гостинності, 

організаційна культура є носієм загальної та внутрішньої культури колективу, 

що формується у свідомості працівників. Саме тому, враховуючи специфіку 

індустрії гостинності, переконані, що організаційну культуру слід розглядати 

як сукупність моделей поведінки, що формуються в процесі адаптації та 

професійного розвитку людських ресурсів, зміцнює стабільність системи 

соціальних відносин, актуалізує корпоративну родину, створює атмосферу 

єдності та співпраці, сприяє успішності професійної діяльності фахівців, 

забезпечує досягнення конкурентоспроможності в індустрії гостинності.  

У системі організаційної культури індустрії гостинності важливу роль 

відведемо цінності саме людського ресурсу, де увага концентрується на 

особистості, її потребах та очікуваннях, довірі, а також формуванні почуття 

причетності та залученості до професійного середовища підприємства. Саме 

тому організаційну культуру в індустрії гостинності слід розглядати на основі 

відповідних характеристик, таких як: особиста ініціатива, ступінь ризику, 

направленість діяльності, узгодження дій, забезпечення управлінської 

підтримки, контроль, система винагороджень, моделі взаємодії.  

Переконані, дієва організаційна культура може бути набагато 

ефективнішою, ніж формальний структурний контроль. Адже якщо 

сформована сильна корпоративна культура, то менше уваги потрібно приділяти 

розвитку формальних правил поведінки, а працівники виконуватимуть свої 

функції з більшою відповідальністю та ефективністю.  
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Ефективний механізм управління організаційною культурою багато 
в чому визначається якістю реалізації широкого спектра управлінських 
функцій, що є основою цього механізму. Відповідно до сучасної концепції 
менеджменту це функції аналізу, постановки цілей, планування, прогнозу 
можливих наслідків, організації, координації, інформування, обліку та 
контролю, мотивації, розвитку особистісно-кваліфікаційного потенціалу 
працівників і формування ефективно працюючих команд, представництва та 
відповідальності. Звернемо увагу на те, що організаційна культура є вагомим 
компонентом стратегії розвитку підприємства. Розуміння стратегії, місії та 
цілей підприємства індустрії гостинності допомагає узгодити, об’єднати та 
скоординувати діяльність персоналу для досягнення спільної мети та 
забезпечення конкурентоспроможності на ринку. Усвідомлення організаційної 
культури дозволяє краще зрозуміти підприємство, його діяльність, місце на 
ринку, ставлення до працівників, їх причетність до його справ, що дозволяє 
зрозуміти не лише те, що відбувається в даний час, але й чому так відбувається. 
При цьому, вплив організаційної культури на підприємство індустрії 
гостинності є суттєвим, оскільки це дозволяє підвищити його 
конкурентоспроможність в умовах швидко змінюваного бізнес середовища, 
а також вона впливає на формування стилю корпоративного управління. 

Загалом, організаційну культуру підприємства індустрії гостинності слід 
розглядати як стратегічний інструмент, що допомагає орієнтуватися на цілі та 
поведінку, правильно інтерпретувати все, що відбувається в організації та 
створювати нові моделі для наслідування.  

Різні процеси, що відбуваються в професійному середовищі індустрії 
гостинності є основою для реалізації організаційної культури. Особливої уваги 
із інноваційних інструментів механізму формування ефективної організаційної 
культури заслуговує реінжиніринг. Реінжиніринг сприяє стимулюванню 
формування нового мислення фахівців, впливає на ефективну комунікацію 
в колективі, прийнятті рішень та управління. Специфікою реінжинірингу як 
механізму формування ефективної організаційної культури є командна робота 
та локалізація діяльності фахівців навколо певного процесу, що передбачає 
встановлення новини зв’язків і відносин між співробітниками туристичного 
підприємства, перепроектування професійних процесів, нового стилю 
управління. Таким чином, реінжиніринг сприяє досягненню синеритичного 
ефекту, реалізації ефективного механізму формування і розвитку організаційної 
культури в індустрії гостинності. 

Підсумовуючи вищезазначене зауважимо, що пріоритетною роллю 
організаційної культури та корпоративного управління в індустрії гостинності 
є їх вплив на ефективність професійної діяльності фахівців підприємства та 
забезпеченні фактору першості на ринку та максимізації прибутку.  
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WAYS TO INCREASE THE PROFESSIONAL LEVEL  

OF HOTEL STAFF 

 

Today, professional training of employees has become one of the main tasks of 

effective personnel management in many large hotels and hotel chains. An integrated 

ongoing approach to staff training is based on the needs of development, as well as 

the need for employees to perform their current job responsibilities. The specifics of 

the hotel staff determine the need for them to know the traditions, culture and 

behavior of consumers, as well as trends in the global hotel market. 

One of the modern approaches to the training of hotel staff is the concept of 

lifelong learning through the creation of a training center. Trainings are effective 

professional training on rendering of hotel services on original programs with actual 

subjects giving to the personnel new ideas, methods, approaches in the decision of 

strategic and operational tasks; improving the quality of service; provide assistance in 

resolving issues and problems that arise in the process of personnel management, 

marketing, communications, sales and finance. 

The structure of the training should allow for flexibility and adjustments in the 

management of the hotel operating system in connection with changes in methods, 

tasks, goals, scope of activities, the emergence of new services. 

The types of training programs that should be used to train hotel staff include 

the following: 

 training programs for hotel managers, personnel managers and human 

resources staff (aimed at strategic management of hotel competitiveness, related to 

strategic planning, mission analysis, goals and priorities of the hotel); 

 training programs aimed at the process concept of hotel management 

(methods of analysis and optimization of hotel business processes are considered; the 

main attention is paid to technologies of improvement, reengineering and automation 

of business processes; practical examples, as well as application of these technologies 

in costing, systems implementation budgeting); 

 training programs, which focus on projects to improve and develop the 

hotel, as well as technologies for building an effective project team and change 

management in the implementation of design results. The main task of these trainings 

is the development of creative potential of hotel employees, the development of 

professional reflection, mastering effective ways and methods of work; 
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 training programs on personnel management system (the latest methods of 

management procedures in creating systems of certification and monitoring and 

testing in the selection of employees to the team, methods of personnel audit with 

proactive psychological techniques in staff diagnostics and mechanisms of collective 

and organizational motivation); 

 training programs, which consider the principles of crisis management 

(diagnostics of the state and assessment of hotel prospects, development of a strategy 

for overcoming the crisis and ways to rehabilitate the hotel); 

 training programs, which consider modern psychotechnology in personnel 

work (systems of personnel diagnostics related to the use of methods of human 

capital assessment, systems of accurate psychological diagnostics for the construction 

of motivational maps and modeling); 

 training programs that consider a number of techniques that allow to 

identify all elements of the mechanism that controls human behavior, namely: 

motives, values and will of the individual, psychological relief to prevent mental 

strain, psychological correction of disruptions, adaptation and recovery of 

employees; 

 training programs for managers and specialists of marketing, advertising, 

PR (hotel marketing management, quantitative description of the market through 

consumer behavior, 4P concept, market segmentation to determine consumer 

preferences when choosing a positioning method, media planning, creating a unique 

offer through advertising and PR , effective communications management; budgeting 

of communications); 

 training programs that consider customer relationship management, ways to 

attract new and retain old customers, methods of maintaining customer contacts and 

high customer loyalty, etc; 

 training programs on the organization and holding of non-standard 

exhibitions and presentations; 

 training programs that consider creating a creative product in advertising; 

 training programs for sales managers (customer search and customer base, 

psychology of customer communication, preliminary telephone conversations and 

personal organization management with the seller’s influence on customer purchasing 

decisions with long-term customer relationships; negotiation: preparation for the 

meeting, opening of negotiations, first impression, provision of services, 

argumentation, consideration of objections, price negotiations, conclusion of 

negotiations); 

 training programs that consider management accounting, management 

financial statements, cost classification, break-even analysis, hotel sales policy, hotel 

budgeting. 

Thus, a comprehensive training system that combines a set of organizational, 

regime, technical, informational, etc. measures aimed at achieving a high level of 

hotel services are developed and implemented considering the specific conditions for 

each hotel. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ З ДОМАШНІМИ 

УЛЮБЛЕНЦЯМИ В ГОТЕЛЯХ 

 

Гостинність, один з найважливіших критеріїв, який відіграє велику роль 

у прийнятті рішення «чи повернутись сюди ще раз?». Як правило коли туристи 

вперше відвідують країну перше враження, а саме те наскільки тепло їх 

зустріли, чи готові люди допомогти тобі коли це необхідно задає настрій усій 

поїздці та загальну картину про країну. Звісно не мало важливу роль відіграє 

сервіс який надається у готелі в якому зупиняємось. 

Також сьогодні дуже популярним є внутрішній туризм по країні. Деякі 

туристи навіть роблять собі міні-тури рідною ненькою та зупиняючись по 

декілька днів зупиняючись в одному місці. 

Потрібно сказати, що хоч зараз є дуже велике різноманіття у виборі 

засобу розміщення, але дуже мало з них надають дійсно вартісний сервіс. 

В наш час люди всіх себе віддають роботі та орієнтовані  на досягненні успіху 

в тих чи інших галузях, тому їм надзвичайно важливо у відпустці або навіть 

у відрядженні відчувати комфорт та особливе ставлення до них. 

Щодо проблем зазначимо, що в кожному місці розміщення є свої 

внутрішні правила та заборони. Наприклад, сьогодні активісти і широка 

громадськість рішуче налаштовані на захист тварин.  Багато людей зараз 

надають перевагу тому, щоб взяти тваринку з притулку та забезпечити їй 

дбайливе відношення та любов сім’ї. А ті в кого вже є тваринки залюбки беруть 

собі ще та намагаються якомога більше часу проводити разом. Подорожуючи 

сім’єю люди стикаються з проблемами розміщення в готелях разом зі своїми 

домашніми улюбленцями.  

Яскравим прикладом для багатьох людей є відома російська блогер, 

в минулому журналістка «Cosmopolitan» Ірина, яка подорожує світом із своєю 

«подружкою» породи хаскі Спейс. [1] Вдвох вони навіть підкорювали Еверест 

та відпочивали на Байкалі. У своєму Instagram аккаунті Ірина ділиться з своїми 

фоловерами світлинами з різних куточків земної кулі та розповідає про всі 

складності подорожей з тваринками. Вона також доволі часто стикається 

з проблемою розміщення разом із своєю улюбленицею незважаючи на те, що 

подорожує по досить розвинутим країнам.  

На початок 2020 року в Україні працює 4880 готелів з яких 818 готелів 

дозволяють розміщення разом з тваринами. Це всього 15% на всю країну! [2] 
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Готелі встановлюють певні правила стосовно розміщення гостей 

з тваринами. Для прикладу наведені правила готелю «Древній град» у Львові. 

Проживання з тваринами можливе тільки при розміщенні у котеджі. [3] 

1. У готелі дозволено перебування з маленькими тваринами – собаками 

і котами. Готель залишає за собою право визначати, чи можливе проживання 

даної домашньої тварини в номері. Доплата за тварину становить 500 грн. за 

весь період перебування. 

2. При поселенні в готель з домашніми тваринами , гість зобов’язаний 

ознайомитися з «Умовами проживання гостей з тваринами» і поставити підпис, 

що підтверджує згоду з даними правилами. 

3.  Гості, які прибули на відпочинок в готель з домашніми тваринами 

повинні мати довідку від ветеринарного лікаря з відміткою про всі щеплення 

вихованця.  

4. Згідно законодавчих та регуляторних документів України, вигул собак 

середніх та великих розмірів дозволяється тільки в намордниках. 

5.  Вигул домашніх тварин на території готелю і на газонах – строго 

заборонений. 

6. Вигул тварини відбувається тільки у спеціально призначених для 

цього місцях.  

7. Годувати домашніх тварин виключно з посуду, визначеного для 

годування тварин. Годування тварин з посуду,  що належить готелю і визначено 

для користування гостей, суворо забороняється. 

8. Залишати домашніх тварин без нагляду господарів в номері готелю 

або на території готелю не дозволяється. 

9. Брати з собою домашніх тварин в ресторан, сауну, дитячий майданчик 

та інші місця загального користування не дозволено. 

10. Забороняється мити домашніх тварин у душових кабінах номера, 

використовувати для них рушники, простирадла та інші постільні 

приналежності, які визначені для  використання гостей, і що належать готелю.  

11. Забороняється вичісувати домашніх тварин в номері готелю і холі 

корпусу.  

12. Гість зобов’язаний забезпечити відсутність домашньої тварини під час 

прибирання номера співробітниками готелю або проведення ремонтних робіт в 

номері. 

13.  Готель залишає за собою право розірвати угоду з гостем, які 

проживають з тваринами: 

 у випадку порушення правил проживання, 

 у випадку агресивної, неадекватної, галасливої поведінки домашньої 

тварини. 

14.  При поселенні в готель з домашнім улюбленцем, гість зобов’язаний 

у разі пошкоджень – оплатити нанесені готелю матеріальні збитки в повній мірі 

згідно затвердженого прейскуранту. 

На нашу думку, це доволі жорсткі правила, але принаймні є дозвіл для 

зупинення з тваринами. Уявіть як було б добре якщо були готелі спеціалізовані 
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на відпочинку зі своїми хвостиками. Гості мали би змогу дійсно розслабитись 

та не тримати у своїй голові купу правил. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

З поглибленням глобалізації та світових інтеграційних процесів, сучасний 

готельний бізнес в Україні перебуває під впливом зовнішніх і внутрішніх змін, 

тому вимушений шукати нові інструменти та методи управління, засновані на 

системних і комплексних підходах. Стан ринку готельного господарства 

значною мірою залежить від економічного становища в країні. На сьогоднішній 

день необхідно мати високий рівень розвитку готельного бізнесу, адже він 

сприяє розвитку суспільно-економічних зв’язків та посилює економічний 

потенціал країни. Тому постає низка проблем, які потребують вирішення, 

зокрема, визначення стратегічних напрямків розвитку закладів готельного 

господарства. 

Готельна індустрія відкрита для суспільства як специфічна світова 

система, тому вона потребує розроблення нових підходів до управління. По-

перше, стрімко активізуються і видозмінюються стиль та умови життя, суттєво 

зростає мобільність та міграція населення. По-друге, розвиток туризму та сфери 

гостинності відкриває шлях для розширення міжнародних відносин. По-третє, 

сфера готельної діяльності розташована у верхній частині рейтингу 

ефективності інвестицій. В умовах глобалізації світогосподарських відносин 

туризм, як передумова розвитку готельного господарства, стає важливим 

джерелом валютних надходжень не тільки для промислово розвинених країн, 

але і для країн, що розвиваються. Частка прибутків від іноземного туризму 

в загальній сумі надходжень від експорту товарів і послуг в Іспанії складає 

60%, в Австрії – 40%, в Греції – 36%, в Швейцарії – 12%, в Італії – 11%, 

в Португалії – 21%, на Кіпрі – 52%. В країнах, що розвиваються, на частку 

https://www.instagram.com/veryire/?igshid=1121t55pmmjwx
https://www.booking.com/index.ru.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaOkBiAEBmAEhuAEXyAEM2AED6AEBiAIBqAIDuALl7fnyBcACAQ;sid=efc528c4175476a8dad7192f0bf768ab;keep_landing=1&sb_price_type=total&
https://drevnygrad.com.ua/rooms/pravila


ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

174 

іноземного туризму припадає 1015% прибутків від експорту товарів і послуг 

(Індія, Єгипет, Парагвай). У деяких країнах цей показник є значно вищим: 

Колумбія  20%, Ямайка  30%, Панама  55%, Гаїті 73% [1]. 

Стратегія управління підприємствами готельного господарства – це 

комплексна система управлінських рішень, що визначають перспективні 

напрями розвитку підприємств, форм і способи їх діяльності в умовах 

сучасного навколишнього середовища та порядок розподілу ресурсів для 

досягнення поставлених цілей. Дана система залежить від передумов, 

притаманних будь-якому підприємству, зокрема:  

– планування того, чого підприємство бажає досягти в майбутньому;  

– підприємства повинні мати можливість своєчасно бачити проблеми, 

які можуть виникнути, та забезпечити механізм їх вирішення;  

– потенціал підприємств має бути налаштований на реальні можливості 

та стратегічні завдання, для того, щоб на основі розроблення цілей та 

своєчасного їх коригування, забезпечити необхідну позицію на ринку послуг; 

– поточне управління є продовженням конкретизації стратегічного 

управління і має здійснюватися у рамках стратегії, що діє [4]. 

Сьогодні вітчизняна індустрія гостинності також розвивається швидкими 

темпами, особливо у великих промислових і фінансових центрах країни. Але 

значущість цього сегмента для вітчизняної економіки значно нижча, ніж 

у розвинених країнах. Щорічно туристи вивозять із України за кордон понад 

1 млн. дол., тоді як на в’їзному туризмі країна заробляє трохи більше 

100 тис. дол. на рік. Вітчизняна туристична індустрія формує лише 1,6% ВВП 

[2]. Однією з основних причин стримування в’їзного туризму є відсутність 

достатньої готельної бази, що може забезпечувати прийом іноземних туристів 

на світовому рівні, оскільки готельний бізнес і туризм тісно пов’язані 

і економічно взаємозалежні. На сьогодні Україна посідає одне з останніх місць 

серед Європейських країн за кількістю готелів: на 1 готель припадає 27 тис. 

жителів, тоді як у Чехії – 2,3 тис., Естонії – 3,4 тис., Болгарії – 3,9 тис. [3]. 

Сутність стратегії розвитку готельного господарства в Україні повинна 

базуватись на основних положеннях, які зможуть забезпечити системний підхід 

до здійснення таких видів діяльності:  

– надання готельних послуг, орієнтованих на споживача;  

– залучення кваліфікованого персоналу;  

– створення сучасних умов праці та якості наданих послуг;  

– облік і мінімізація витрат;  

– адаптація до змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища;  

– впровадження інноваційних технологій;  

– розвиток та розширення сервісних послуг. 

Отже, однією з основних проблем діяльності готельного господарства 

в Україні є неефективне стратегічне управління. Тому головним змістом 

формування стратегії розвитку готельного господарства є визначення 

перспективних напрямів господарської діяльності на основі постійного 

моніторингу навколишнього економічного середовища, органічного оволодіння 

стратегічним мисленням та методами управління. Таким чином, стратегічне 
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управління дасть можливість підвищити ефективність роботи підприємств 

галузі в сучсних умовах господарювання. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СВІТЛА, ФОРМИ ТА КОЛЬОРУ В ДИЗАЙНІ 

КОВОРКІНГ-ЦЕНТРІВ 

 

Аналізуючи взаємозв’язок світла, форми та кольору в дизайні коворкінг-

центру, почнімо із роз’яснення, що собою представляє даний термін. Коворкінг 

у широкому сенсі – це модель організації роботи людей, найчастіше 

фрилансерів, з різним типом зайнятості у єдиному робочому просторі; 

у вузькому – колективний офіс [3]. 

Світло, форма та колір належать до найголовніших засобів формування 

художнього образу предметно – просторового середовища. Особливу роль ці 

засоби відіграють при формуванні дизайну-інтер’єру закладів ресторанного 

господарства, у тому числі, коворкінг-центрів. 

Ефективність запроектованого об’єкту при розроблені, передбачає 

врахування гармонійного взаємозв’язку вищезазначених чинників, які в сумі 

виявляють динаміку простору, напруженість архітектурної пластики та 

інтенсивність колористики, виступають фактором єдності середовища, сприяють 

створенню певного настрою та емоційно впливають на відвідувача. Як відомо, 

цінність об’єкта визначається взаємною відповідністю засобів виразності, що на 

рівні сприйняття розцінюється як художня цілісність [1]. Таким чином, проблема 

взаємодії світла, кольору та форми як основних засобів виразності набуває 

важливого значення і стає актуальною для проектної практики дизайнера.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу теоретиків та практиків 

дизайну було зосереджено на дослідженнях форми об’єктів, принципів 
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взаємозв’язку світла та кольору, впливу предметного середовища коворкінг –

центру на психологію відвідувачів різної вікової категорії.  

У проектуванні інтер’єрів усі елементи взаємопов’язані та повинні 

працювати на досягнення певного візуального ефекту і створення єдиного 

образу. Композиційна рівновага залежить від розподілу основних мас щодо 

центру конструкції, характеру організації простору, обумовленого пропорціями 

і розташуванням осей, пластикою форми, колірними і тональними відносинами, 

освітленням [2].  

Простір між матеріальними об’єктами визначається їхнім взаємо-

впливом [2]. Форма об’єкта, матеріал, колірна гамма та характер освітлення 

є основними елементами, що забезпечують естетичне сприйняття предметно-

просторового середовища. Об’єкти, які мають загальний зміст або спільний 

контекст потрібно поєднувати у групи [4]. Цілісність композиції характеризує 

гармонійна єдність характеру форми, частин і цілого, статики і динаміки, 

співпідпорядкованості елементів (композиційної рівноваги), органічного 

взаємозв’язку кольору і форми об’єкта та їх погодженість з навколишнім 

середовищем. 

При формуванні дизайну інтер’єру саме коворкін-центру важливо 

організувати не лише єдиний порядок, але й наділити сенсом і підпорядковувати 

логіці кожний елемент дизайну. Достатність – це досконалість в дизайні. 

Ефективний дизайн – це, по мірі можливості, мінімум дизайну. 

Ступінь емоційного відчуття відвідувача саме в момент перебування та 

при сприйнятті залежить від особливостей асоціативного впливу просторової 

форми, складності її геометричних параметрів та композиційною структури. 

Перетин площин в об’єкті створює лінійні контури і силуети, які складають 

враження динаміки просторової форми [5]. 

Найбільш сприятливим для людського ока є природне освітлення, яке 

здатне урізноманітнити поліхромне середовище житла, викликаючи живописну 

гру рефлексів, світлотіньових контрастів та впливає безпосередньо на 

психологічний тонус та навколишнє сприйняття предметів [6]. Також, форма 

і колір виконують дві найбільш найважливіші функції сприйняття: вони 

передають виразність і дозволяють за допомогою зіставлення об’єктів і подій 

отримати про них певні знання. За допомогою кольору можна досягнути більш 

експресивного впливу на людину, ніж за допомогою форми. Однак форма 

є більш ефективним засобом комунікації, ніж колір. 

Колір є одним з найважливіших засобів композиційного формоутворення. 

Він має вагомий вплив на про цес сприйняття сенсового змісту форми, її 

окремих елементів та предметно-просторового середовища загалом [4]. Засоби 

утворення композиції за допомогою кольору: колірний тон, світлота, 

насиченість, фактурність, психофізіологічні чинники. У кінцевому підсумку, не 

тільки власне геометричні пропорції, але й форма, фактура, колір та система 

освітлення зумовлюють сприйняття певного об’єкта, інтер’єру чи архітектури.  

Основні аспекти моделювання простору за допомогою кольору:  

– колір об’єкта повинен відповідати його конструкції, і не збігатися 

з тоном приміщення (або навколишнього середовища);  
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– велика кількість кольорів (більше трьох) візуально розділяє простір та 
умовно створює ефект «побитих частин»; 

– теплі насичені кольори сприймаються найактивніше;  
– складні, холодні, мало-насичені, середньо-світлі кольори викликають 

нестійкі та відносно слабкі візуальні ефекти;  
– темні кольори візуально зменшують простір та створюють враження 

ваги світлі – збільшують простір [5]. 
Отже, можемо підсумувати, що проведений аналіз розкриває нові 

можливості для збагачення практичних засобів формотворення в контексті 
проектування коворкін-центрів, як платформ для роботи, навчання та 
споживання їжі.  

У результаті аналізу було виявлено, що світло, колір та форма 
є основними факторами формування предметно-просторового середовища. 
У сучасних інтер’єрах естетика поєднується з практичністю, лаконічність 
з функціональністю, експресіонізм та графічний авангард з природними 
мотивами, а яскраві кольорові акценти переходять у монохромний відкритий 
простір. Гармонійне співвідношення форми, графіки, кольору, фактури та 
комбінованих систем освітлення створюють оптимальні умови для підвищення 
ефективності робочого та навчального процесу.  
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Подальший пошук оптимальних шляхів розвитку, підвищення 
ефективності функціонування ресторанних закладів та необхідності їх 
швидкого реагування на мінливу ситуацію ринку послуг залишається 
актуальною проблемою  розвитку ресторанного бізнесу.  
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Визначення перспективних тенденцій, моніторинг та аналіз ринку 

ресторанних послуг дозволяють рестораторам відкривати нові можливості для 

впровадження концептуальних підходів розвитку ресторанного бізнесу 

в Україні. Концептуальний підхід являється перспективним в умовах посилення 

конкуренції та інноваційної орієнтації індустрії гостинності. 

Концепція розглядається як цілісна система поглядів, що визначають 

генеральну стратегію дій при здійсненні реформ, проектів, планів, програм. 

Тому успішне просування ресторану на ринку послуг вимагає чіткої концепції – 

задуму, ідеї, механізму та способу поетапної реалізації. 

Концептуальне рішення виступає як визначена ідея ресторану, 

стратегування та позиціонування закладу, меню, маркетингових та рекламних 

програм щодо залучення клієнтів та інших складових діяльності. Цінова 

політика концептуально-тематичного закладу повинна відповідати концепції 

в цілому, логічно прив’язуватися до меню страв та напоїв, що дозволяє закладу 

надавати якісні ресторанні послуги і, тим самим, приваблювати клієнта 

в умовах жорсткої конкуренції. Основою стратегією концептуально- 

асортиментної політики ресторанного закладу стає введення в меню фірмових 

страв і напоїв власного приготування у поєднанні з класичними стравами 

і напоями та елементами національної кухні. Втілення концепції того чи іншого 

ресторану не можливе без підкріплення рекламою, різні форми якої 

застосовуються ресторанами для інформування потенційних та реальних 

клієнтів про нововведення і події, що відбуваються в даному закладі. Окрім 

цього, організація кулінарних шоу, майстер-класів з приготуванням страв та 

напоїв перед гостями та відвідувачами закладу [3]. 

Поняття концептуального ресторану з’явилося саме у зв’язку із 

посиленням конкуренції. Особливо це помітно у мережевих проектах, в яких 

спільні стилістичні рішення в дизайні ресторанних залів, фірмового одягу 

персоналу, оформленні меню дають клієнту сигнал, що сприяє ідентифікації 

проекту. Однак, це привілеї не лише мережевих проектів бути концептуальним 

рестораном. Навіть відособлений заклад ресторанного бізнесу здатен заслужити 

таке визнання, якщо йому вдається чітко сформулювати і цілеспрямовано 

дотримуватись ідеї і доносити її своїм клієнтам.   

Вибір правильної концепції є запорукою не лише для створення нового 

ресторанного закладу, але й успішності його діяльності, підвищення 

відвідуваності та визнання споживачами, тому створення бездоганної концепції 

стає  запорукою успіху.  

З кожним роком в Україні з’являються все нові формати концептуально-

тематичних закладів ресторанного бізнесу, починаючи від фаст-фудів і 

закінчуючи  елітними ресторанами, де значна увага приділяється особливостям 

та динаміці розвитку ресторанних послуг. Відслідковується реагування 

споживачів на той, чи інший формат ресторанного закладу, розглядається 

концептуально-тематичне  рішення закладу в контексті їх уподобань.  

Задля досягнення високого рівня ресторанних послуг ресторатори 

активно шукають шляхи удосконалення та схеми оптимізації, переймають 
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досвід кращих європейських ресторанних закладів, розвивають популярні кухні 

та впроваджують нові тренди, форми, формати в  ресторанному бізнесі. 

Перспективними напрямами розвитку у сфері ресторанного бізнесу 

залишаються тренди національних кухонь, приготування страв у присутності 

споживача, використання фермерських продуктів, пропагування 

низькокалорійних страв, втілення здорового способу харчування, впровадження 

крафтових продуктів, зміна технологічних процесів з використанням 

низькотемпературних режимів, відкриття закладів харчування у форматі cаsuаl.  

Author’s cuisine – формат змішаних стилів кухонь різних країн з адаптацією 

страв звичних для конкретного регіону, а також популярні європейські страви – 

свіжі та натуральні, приготовлені легко і просто, мінімізація термічної обробки 

й презентація в лаконічному дизайні. При адаптації страв зберігається 

національний колорит, використання продуктів і спецій даного регіону, 

розкриття смаку страв, максимальна підкресленість свіжості вихідних 

інгредієнтів зі збереженням природності, натуральності смаку. 

Teрan-show – тепан-інновації ресторанного бізнесу, процес віртуозного 

створення фірмової страви на широкій температурній поверхні поряд з гостями 

закладу. 

Food court – формат ресторанних послуг декількох підприємств 

харчування, які можуть бути об’єднані одним великим загальним торгівельним 

залом, здебільшого мають мережну структуру і функціонують у форматі 

жорсткої конкуренції.  

Street food – форма вуличної їжі, що найчастіше, спеціалізується на моно 

продукті. Характерною особливістю стріт-фуду, як різновиду фуд-корту, 

є відсутність спеціально організованих місць для споживання придбаної їжі. 

Вважається, що клієнт стріт-фуду забирає їжу з собою або їсть на ходу.  

Slow-food – формат ресторанних закладів для забезпечення здорового 

харчування, збереження традицій національної та регіональної кухні, культури 

традиційного харчування, як противага системі швидкого харчування фаст – 

фуд. Слоу-фуд знаходить унікальні, зникаючі продукти та сприяє їх 

відродженню. Натуральні продукти, приготовлені простими способами, 

відсутність штучних смакових або стабілізаційних добавок, традиційні рецепти, 

апетитна презентація – ці прості речі швидко завоювали популярність серед 

споживачів на противагу стандартним продуктам харчування [1].  

Fаst-cаsuаl – це один з найбільш значущих глобальних трендів у всьому 

світі, відмова від особливих інтер’єрів, і навіть від повноцінного сервісу –

головне, можливість пропонувати гостям якісну їжу за доступною ціною для 

максимально широкого сегмента. Цей швидкий і демократичний формат є 

найбільш перспективним в Америці, Європі та в Україні. На даний момент це 

найбільш швидко зростаючий сегмент в індустрії ресторанного бізнесу, де 

тенденції споживання схиляються до здорового харчування, органічних 

продуктів, і таким чином, відходять від фаст-фуду. А популярність цього 

формату – «Білий Налив», «Dogz&Burgerz», «Mushlyа Bаr» характерні ознаки 

цього висхідного тренда.  
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Власне виробництво, як формат не новий, але саме він набирає 

популярності завдяки тому, що страви, приготовлені з продуктів власного 

виробництва створюють впевненість споживача в якості страв. Більш того, таке 

рішення може  знизити їх собівартість,  відповідно ціну та підвищити попит. 

Крафтове виробництво, як власне, створене на не великих підприємствах 

у конкретній місцевості, по виробництву, як наприклад, сирів, вина, варення, 

пива, чаю, солодощів. Розвиток цього формату може бути перспективним, де 

існує попит та сировинна база для виробництва подібних продуктів харчування 

і можливість пропонувати своїм клієнтам продукцію власного виробництва. 

Крафтове, як дрібне виробництво, здійснюється на малих потужностях без 

використання технологій, характерних для масового промислового 

виробництва [2]. 

Вітринна кухня, як формат, який користується популярністю при якому 

відвідувачі мають можливість спостереження за процесом приготування, 

оцінювання якості продуктів і рівня кулінарної майстерності. 

Ферментовані продукти, які використовують ресторанні заклади, 

зважають на великий попит споживачів, тому вводять в меню соління, квашену 

капусту, кефір, вершки та інші продукти, як джерело пробіотиків, корисних для 

організму людини. 

Грузинська кухня як форма поєднання автентичної грузинської їжі та 

кулінарного мистецтва, що надають грузинським стравам унікальності, широко 

визнана споживачами. У грузинській кухні особливе  використання спеціальних 

методів для створення різноманітних страв, специфічності та оригінальності їх 

смаку.  

Протягом останніх декількох років намітилася тенденція консолідації, 

в результаті чого на ринок виходять нові бренди або продовжують після низки 

перетворень активно розвиватися існуючі. Актуальним залишається розвиток 

ресторанного бізнесу за умови створення відомого бренда, який привабить 

споживачів ресторанних послуг. Тому однією із стійких тенденцій розвитку  

ресторанного бізнесу України стає брендовий формат.  

Таким чином, з плином часу ринок ресторанних послуг змінюється, 

зазнає впливу нових тенденцій, забезпечуючи вподобання клієнтів. Велика 

кількість людей віддає перевагу збалансованому, раціональному харчуванню, 

збільшується кількість прихильників крафтової продукції, власного 

виробництва ресторанних закладів, змінюється  поведінка і модель споживання 

їжі. А сучасні тенденції  розвитку ринку ресторанних послуг спрямовуються, 

в свою чергу, на необхідність впровадження інноваційних технологій. Виникає 

потреба розвивати нові бренди та впроваджувати форми і формати ресторанних 

послуг, перш за все, через потреби споживачів на якісне харчування та сервісне 

обслуговування. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЕЛІТНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Основними тенденціями функціонування та розвитку сучасного 

суспільства є максимальна автоматизація здійснюваної діяльності, 

персоніфікований підхід до клієнта, унікальність пропонованих товарів 

(послуг) та їх автентичність тощо. Ці тенденції спостерігаються у більшості 

видів економічної діяльності. Винятком не є і сфера надання готельних послуг. 

Позитивна динаміка розвитку туризму є одним з ключових факторів, що 

зумовлює зростання кількості готелів та якості надаваних ними послуг для 

різних клієнтів. Аналіз функціонування міжнародного туристичного ринку 

дозволяє стверджувати про збільшення сегменту споживачів, які надають 

перевагу елітному відпочинку, що, у свою чергу, супроводжується стрімким 

розвитком спектру потреб сучасного клієнта та його вимог щодо унікальності 

пропонованого продукту (послуги) незалежно від мети поїздки. Це зумовлює 

активний розвиток та зростання кількості елітних готелів.  

Специфікою створення товару або послуги категорії люкс у готельному 

бізнесі є, передусім, орієнтування на клієнта, який, на відміну від значної 

кількості споживачів,  має змогу здійснити покупку. З одного боку, продаж 

таких товарів (послуг) не відрізняється від інших, оскільки на рівень їх 

продажів впливають ті ж самі фактори та закономірності. З іншого боку, 

розкіш – товар ексклюзивний. А феномен споживання ексклюзивних товарів 

(послуг) залишається маловивченим. Це пов’язано з тим, що ринок елітних 

послуг порушує всі правила, він існує поза межами традиційних моделей. Це 

підтверджує і той факт, що ринок розкоші майже не реагує на фінансові спади 

в економіці. Саме цей феномен і свідчить про специфічність створення та 

надання luxury-послуг [1, c. 95].  

За результатами досліджень консультаційної компанії Allied Analytics 

LLP, встановлено, що розмір світового ринку luxury-подорожей у 2018 р. 

оцінювався у 891 млрд дол. США, і, як очікується, він зростатиме на рівні 7,9 % 

протягом 2019–2026 рр. [2]. Основними рушіями зростання тенденції 

подорожей категорії люкс є схильність людей до унікальних та екзотичних 

відпочинкових свят, збільшення наявного доходу середнього та вищого класу 

https://www.alliedmarketresearch.com/luxury-travel-market
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та пов’язані з цим витрати, а також зростання потреби та зацікавленості людей 

у сімейному відпочинку. 

Попит на ринок елітних готелів прискорився за рахунок збільшення 

кількості ділових зустрічей та темпів розвитку туристичної індустрії в цілому. 

Більше того, глобалізація ринку, індустріалізація та урбанізація безпосередньо 

відповідають за зростання ринку розкішних готелів. Готелі категорії люкс 

здебільшого не мають чітко встановлених стандартів, а основними критеріями 

їх ідентифікації є висока якість та, відповідно, вартість послуг проживання 

і харчування, а також широкий асортимент унікальних послуг.  

Варто зазначити, що ринок розкішних готелів оцінюється у 82,77 млрд 

дол. США і, як передбачається, до 2025 р. становитиме 114,35 млрд дол. США, 

враховуючи зростаючий рівень CAGR у розмірі 4,1 % з 2018 по 2025 рр. Така 

динаміка зростання показників зумовлена, насамперед, щорічним збільшенням 

кількості туристів з Китаю до США, які є джерелом з високими витратами. 

З 2016 по 2018 р. середні витрати на одного туриста зросли на 3,2 % з 2534 до 

2700 дол. США [3]. 

Серед країн світу найбільшу частку доходу на ринку розкішних послуг 

у готельному бізнесі займає США (75,5 %).  Разом з тим спостерігається 

зростання попиту на міжнародні розкішні подорожі в країнах, що 

розвиваються, таких як Китай та Індія. Ця тенденція пояснюється збільшенням 

доходу на душу населення туристів середнього класу в країнах, що 

розвиваються. 

Доцільно проаналізувати тенденції розвитку luxury-сервісу на ринку 

готельних послуг США, як основного лідера досліджуваного напряму. 

Відповідно до результатів аналітичного звіту консалтингової компанії Global 

Data визначено, що кількість готелів категорії люкс у 2019 р. становила 1067 од., 

що на 20 од. більше, ніж у попередньому році. Очікується, що цей показник до 

2022 р. зросте до 1123 од. при загальному річному темпі зростання 1,7% (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Динаміка кількості luxury-готелів США у 2017–2019 рр.  

та їх прогнозований розвиток у 2020–2022 рр. 

Джерело: складено автором на основі [3]. 
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Протягом останніх років клієнт підприємств готельного бізнесу категорії 

люкс еволюціонував і став більш вимогливим у виборі продукту (послуги). 

Основними критеріями вибору стали емоційна (отримання особливого досвіду, 

персоніфікація та нетрадиційність підходів до обслуговування, широкий 

асортимент та екзотичність пропонованих послуг, наявність високо-

кваліфікованого персоналу), інформаційна та технологічна складова 

(інноваційні технології та системи обслуговування, у тому числі – 

використання сучасних платформ Internet of Things (IoT) та спеціально 

створених мобільних додатків для здійснення управління номером тощо). 

Таким чином, клієнти сегменту люкс надають перевагу комфорту та якості 

обслуговування. Натомість, тариф на проживання в готелі та вартість 

пропонованих послуг є другорядним питанням для таких споживачів. Отже, 

щоб досягти стійкого довгострокового зростання, готельєри повинні розвивати 

глибоке розуміння типу клієнтів, яких вони хочуть залучити, а потім 

запропонувати досвід, пристосований до конкретної групи. Будучи більш 

пристосованими до уподобань нинішніх та потенційних гостей у своєму 

сегменті, підприємства готельного бізнесу можуть більш точно орієнтуватися 

та вибудовувати з ними змістовні, довготривалі стосунки. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

СФЕРИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Туристична індустрія – сукупність видів економічної діяльності, що 

беруть участь у виробленні та реалізації туристичних продуктів – відіграє 

помітну роль у світовій економіці. Згідно висновків Всесвітньої Туристичної 

Організації (ВТО), нині в туристичній індустрії зайнято приблизно десята 

частина працездатного населення. Для багатьох країн світу доходи від 

діяльності організацій (підприємств) туристичної індустрії забезпечують 

найбільший обсяг бюджетних доходів. Як показує світовий досвід, туристична 

індустрія може відігравати важливу роль у підтримці високих темпів 

економічного зростання як на рівні національного господарства, так і на рівні 

окремих територій. Туристична індустрія, на відміну від традиційних галузей 

промисловості, представлена підприємствами різного масштабу (великими, 

середніми, малими), а також сімейними та приватними підприємствами.  

Туристична індустрія включає організації (підприємства) різних видів 

економічної діяльності – організація подорожувань, екскурсійне обслу-

говування, готелі та готельне господарство, ресторанний сервіс, курортні 

послуги, туристичне страхування, транспорт, виробництво сувенірів та низку 

супутніх видів. За висновками фахівців, у виробництві туристичних та супутніх 

продуктів беруть участь підприємства понад 50 видів економічної діяльності, 

що дозволяє говорити про спроможність отримання «мультиплікативних 

ефектів» від діяльності суб’єктів туристичної індустрії. Економічна діяльність 

з вироблення різноманітних туристичних продуктів є потенційно високо-

рентабельною, тобто здатна генерувати порівняно високий рівень прибутку (на 

одиницю вкладеного капіталу). Окрім того, ця діяльність має високий 

експортний потенціал, оскільки значна частина туристичних продуктів 

споживається нерезидентами. Можна стверджувати, що розвиток туристичної 

індустрії сприяє поліпшенню показників платіжного балансу, а також 

зростанню зайнятості. Слід також врахувати, що активізація економічної 

діяльності суб’єктів туристичної індустрії сприяє сталому розвитку.  
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Розвиток туристичного бізнесу стимулює реалізацію інвестиційних 

проектів з розбудови готельно-туристичної, відпочинкової, ресторанної та 

транспортної інфраструктури, що каталізує економічне зростання та 

підвищення якості життя населення.  

Введення інформаційних технологій дозволяє суб’єктам туристичної 

індустрії ставати більш конкурентоспроможними, а так само допомагає 

створювати ланцюг підприємств, в яких завдяки новим технологіям 

полегшується зв’язок між ними. Всі ці зміни торкнулися і економіки, 

і організації діяльності підприємств, методів планування і стратегії управління. 

Важлива роль туристичної індустрії в економіці пояснюється його тісним 

взаємозв’язком з такими галузями як телекомунікації, авіаперевезення, 

фінанси [1]. Інформаційні технології дозволяють ефективно управляти 

об’єктами будь-яких розмірів, у тому числі великими туроператорами та 

готельними комплексами. Гнучкість і оперативність управління за допомогою 

програмних комплексів допомагає швидко і чітко приймати маркетингові 

рішення, підвищити рівень обслуговування гостей, знизити витрати 

і підвищити фінансові показники підприємств. Вирішуються завдання 

продажів, бронювання, прийому та розміщення гостей, організації конференцій 

і банкетів, надання повних даних для фінансового контролю та обліку 

діяльності підприємств.  

Розвиток інформаційних систем (ІС) та технологій в сучасному світі 

відбувається дуже високими темпами. Зростає їх кількість, підвищуються якісні 

характеристики. Сучасні ІС використовуються в різних галузях народного 

господарства: у великих корпораціях, банках з розгалуженою системою філій, 

центральних державних установах, у сфері надання транспортних послуг та 

обслуговуванню туристів, тобто саме там, де швидкість обробки та передачі 

даних є особливо важливим питанням [2] 

У галузі впровадження інформаційних технологій і автоматизації 

управління суб’єктами туристичної індустрії (у тому числі готелями та 

ресторанами) Україна відстає від провідних розвинених країн світу. У той же 

час є величезні перспективи розвитку в цьому напрямі, оскільки на 

українському ринку є більш десяти високоякісних сучасних систем 

автоматизації управління готелями та ресторанами, при чому деякі з них - це не 

адаптація зарубіжних систем, а оригінальні розробки українських компаній 

і тому найбільш пристосовані до умов України. 

Регіональні та місцеві органи влади, які відповідають за розвиток туризму 

в дестинації, повинні постійно досліджувати поведінку користувачів ІКТ 

(потенційних туристів) та швидко реагувати на зміни. Необхідно застосовувати 

крос-медіапідхід, який дає можливість споживачу легко «перемикатися» 

з одного цифрового медіа на інший, а також робити інформацію про 

дестинацію доступною та такою, що легко засвоюється. Використання 

блокчейн-технологій у туристичній індустрії дасть змогу відмовитися від 

застарілих дистриб’юторів туристичних послуг та уможливити застосування 

сучасних технологій просування туристичного продукту на ринки країн cвіту.  
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Запропоновано методичний підхід туристичного таргетування, який 

дозволяє виявити пріоритетні аудиторії споживачів туристичного продукту та 

перспективні види туризму на основі багатофакторної моделі розвитку 

туристичної індустрії. Застосування вказаного підхіду дало змогу виявити 

пріоритетні аудиторії споживачів українського туристичного продукту та 

перспективні види туризму, розвиток яких необхідно підтримувати на 

державному рівні. До пріоритетних в’їзних туристичних ринків для України 

можна віднести: країни з гіпервеликими туристичними ринками та потенційно 

зацікавленими туристами в українському турпродукті (КНР, Індія, Канада); 

країни-сусіди (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Білорусь); країни, 

з якими вже встановився стійкий турпотік та добре логістичне сполучення 

(Туреччина, Ізраїль, Німеччина); країни потенційних споживачів послуг 

українського медичного турпродукту (Азербайджан, ОАЕ, Катар). Окрім того, 

виділено країни – «туристичні донори», які можуть чинити значний позитивний 

вплив на формування платоспроможного попиту: Китай, Індія, Канада.  

Таким чином, на основі підходу туристичного таргетування запропо-

новано перелік пріоритетних видів туризму, що потребують державної 

економічної підтримки, серед яких: екскурсійно-пізнавальний, гірськолижний, 

лікувально-оздоровчий, сільський та гастрономічний. 
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НОВІТНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ 

 

Розвиток туристичної індустрії в Україні стрімко набуває ринкових форм 

функціонування, тому основною умовою забезпечення конкуренто-

спроможності в туризмі є наявність конкурентоспроможного кадрового 

потенціалу, що має переважати країни-конкуренти не лише кількісно, але 

й якісно. Виявлено, що існуюча система підготовки фахівців у сфері туризму 

має вузько-направлений характер та в достатній мірі не відповідає 
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економічному стану туристичної галузі та країни в цілому. З урахуванням 

міжнародного досвіду та рекомендацій міжнародних організацій внесено 

пропозиції щодо удосконалення системи економічних мотиваторів до 

підготовки кваліфікованих кадрів у туризмі.  

Компенсувати недоліки формальної туристичної освіти та забезпечити 

баланс між рівнем компетентності майбутніх фахівців для сфери туризму та 

вимогами роботодавців можливо за допомогою професійно орієнтованих форм 

та методів навчання, що використовуються у неформальній туристичній освіті. 

Серед різноманітності сучасних форм та методів навчальної діяльності 

в контексті професійно орієнтованої освіті доцільно обрати ігрові технології, 

що пояснюється активністю суб’єктів навчання в самостійному оволодінні 

знаннями й уміннями та набутті професійних і особистісних якостей.  

На основі виділених ознак (інноваційність, активізація та інтенсифікація 

навчання, інтерактивність, зв`язок з практичною професійною діяльністю) 

фахівцями рекомендовано комплекс ігрових професійно орієнтованих 

технологій навчання (КІПОТН), що включає: навчальні та професійні тренінги 

(майстер-класи), розбір та розв`язання типових та нетипових ситуацій реальної 

професійної діяльності, імітаційні тренінги та рольові ігри, організаційно-

діяльнісні ігри та навчально-виробничі ігрові проекти, навчальні рекламні тури, 

виробнича діяльність під час масових спеціалізованих заходів з виконанням 

реальних професійних завдань тощо. Для досягнення найбільшого ефекту від 

запропонованої моделі, професійну підготовку з використанням КІПОТН слід 

будувати, дотримуючись певних умов, зокрема, організації навчально-

виробничого середовища та впровадження в процес підготовки практики 

соціального партнерства з підприємствами та установами індустрії туризму. 

З метою успішної реалізації зазначених вище положень необхідно розробити 

методику професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму 

з використанням КІПОТН, яку доцільно впроваджувати на основі: 

компетентнісно-діяльнісного підходу до організації навчального процесу; 

створення спеціального середовища, одиницею якого є навчально-виробничий 

колектив (викладачі, студенти, представники туристичних організацій); 

технологічного підходу до змісту навчання [1].  

Для підсилення ефекту від впровадження методику повинно бути 

підкріплено відповідним навчально-методичним забезпеченням, яке може 

включати: навчальну та робочу навчальну програми; навчально-методичне 

забезпечення дисциплін; КІПОТН; діагностичний комплекс оцінювання 

готовності до виконання реальних професійних завдань (тестові завдання, 

опитувальники); діагностичний комплекс незалежного експертного оцінювання 

готовності до виконання реальних професійних завдань представниками 

туристичних організацій (система професійного тестування, сценарій 

проведення професійної співбесіди, особистісні портфоліо студентів); 

організаційно-методичне забезпечення створення навчально-виробничого 

середовища та функціонування навчально-виробничого колективу.  
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Міжнародні організації, які займаються розвитком туризму й підготовкою 

фахівців, висунули вимоги до галузі туризму й туристичної освіти та визначили 

такі конкретні завдання в галузі професійної туристичної освіти:  

1) створення сприятливих можливостей для розвитку й удосконалення 

процесу освіти й підготовки фахівців у галузі туризму (у країнах – членах 

ЮНВТО – Об’єднання націй Всесвітньої туристської організації);  

2) забезпечення лідерства й ініціативи в питаннях освіти туризму;  

3) розвиток необхідних стратегій в освітніх закладах туристичного 

профілю з метою досягнення якості й ефективності освіти;  

4) створення туристичного продукту високої якості із сучасними 

властивостями за допомогою конкурентоздатних високорозвинених стратегій;  

5) розробка стратегічних орієнтирів модернізації вищої освіти; прагнення 

підняти професійну освіту в галузі туризму на рівень найвищих досягнень 

світової науки, техніки й передового досвіду ; 

6) розробка освітніх і навчальних програм відповідно до потреб ринку 

праці, створення програм з викладанням поширеними мовами світу;  

7) удосконалення структури багатоступеневої системи професійної 

освіти в туризмі; створення міжнародних стандартів туристичної освіти, 

номенклатури нових професій, програм нового покоління, підручників 

і навчальних посібників; 

8) розробка нормативно-правової бази для нових типів закладів 

професійної туристської освіти. Досвід вирішення всіх проблем галузі туризму 

узагальнює ЮНВТО [2]. 

Впровадження запропонованого підходу дозволяє забезпечити високий 

рівень формування готовності студентів до виконання реальних професійних 

завдань туристичних організацій, зокрема: формування позитивного ставлення 

до майбутньої професійної діяльності; формування знань про типові й нетипові 

професійні проблеми та формування умінь, навичок виконання реальних 

професійних завдань туристичних організацій як потенційних роботодавців; 

створення мотивів формування професійно важливих особистісних якостей; 

формування самооцінки підготовленості до майбутньої професійної діяльності. 

Практична значущість запропонованого інноваційного підходу полягає 

в можливості впроваджувати в діяльність реальних туристичних підприємств 

результати навчально-виробничої праці студентів, що сприяє інтеграції їх 

у професійне середовище ще в період навчання [1].  

Ми вважаємо, що професійний розвиток фахівця туристської галузі може 

бути представлений як процес формування його досвіду професійної 

діяльності. Помітні зміни в цьому досвід відбуваються на етапі професійної 

підготовки у вищих навчальних закладів. Зокрема, позитивно зарекомендували 

себе технології дуальної освіти.  

Обгрунтована доцільність проведення так званої «навчально-польової» 

практики на туристських спеціальностях. У подальших наукових дослідженнях 

мають бути обґрунтовані сучасні механізми підготовки фахівців за напрямами 

туризму. Окрім того, слід розробити рекомендації щодо підвищення рівня 
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опанування студентами базових компетенцій у сфері економіки, менеджменту 

та екологічної культури.  
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 

Динамічний розвиток ресторанного бізнесу в Україні обумовлює 

використання інноваційних підходів до управління діяльністю підприємств 

ресторанного господарства країни.  В умовах ринку, що характеризується 

нестабільністю макро- і мікро- економічних факторів, одним з першочергових 

завдань керівництва стає формування та оцінка поточних перспективних 

можливостей підприємства, тобто його потенціалу; збалансування можливостей 

підприємства з потенціалом зовнішнього середовища для досягнення 

запланованих задач та з метою виживання в умовах конкуренції сьогодні та 

в перспективі. 

У тлумачному словнику потенціал – це «сукупність усіх наявних засобів, 

можливостей, продуктивних сил, що можуть бути використані в якій-небудь 

галузі, сфері» [1]. Виходячи із загального трактування, потенціал підприємства 

визначається як сукупність природних умов і ресурсів, можливостей, запасів 

і цінностей, які можуть бути використані для досягнення певних цілей. Це 

визначення ближче до поняття «ресурсний потенціал, в основі категорії якого 

знаходиться загальна категорія «ресурси», що за змістом характеризується як 

запас, джерело. По суті, ресурсами підприємства є: майно та грошові кошти, 

запаси та джерела сировини, матеріалів, праця. З економічної точки зору, 
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ресурси можна визначити як сукупність матеріальних та нематеріальних 

елементів, які прямо чи опосередковано формують виробничий процес. 

Особливістю терміну «ресурси» є те, що вони здатні відтворюватись як у формі 

споживчої вартості, так і у формі вартості.  

В умовах переходу до інноваційної економіки особливого значення 

набувають інформаційні ресурси (в тому числі такі активні форми, як бази 

знань, моделі, алгоритми, програми і т. д.). Необхідно відзначити, що 

з розвитком суспільства і активізацією використання знань запаси 

інформаційного ресурсу не зменшуються, а навпаки, зростають, причому даний 

вид ресурсів може бути ефективно реалізований тільки за умови об’єднання 

з іншими видами ресурсів. 

Основною складовою ресурсного потенціалу є інтелектуальний ресурс, 

який не просто виконує забезпечуючу функцію, а виступає механізмом 

стратегічного розвитку підприємницької структури. В даному аспекті 

інтелектуальний ресурс виступає як сукупність виробничих навичок, знань, 

здібностей, якими володіє людина, які йому належать, і невіддільні від нього та 

практично використовуються їм у повсякденному житті. 

Особливе місце в структурі ресурсного потенціалу відводиться 

організаційно-управлінським ресурсам, які можна визначити як сукупність 

ресурсів стратегічної спрямованості. На відміну від інших ресурсів, 

управлінські ресурси носять переважно нематеріальний характер, відносяться 

до людського капіталу і більшою мірою орієнтовані на забезпечення умов для 

досягнення якісно нового стану розвитку, ніж на вирішення оперативно-

тактичних завдань. 

Варто зазначити, що розвиненість і якість організаційно-управлінських 

ресурсів визначають, у кінцевому рахунку, рівень ресурсного потенціалу 

підприємства. Організаційно-управлінські ресурси відносяться до людських 

ресурсів і, по суті, характеризують внутрішню здатність і готовність суб’єкта 

господарювання до самоорганізації, самоуправління та саморозвитку. 

У результаті систематизації різних теоретичних підходів до 

обґрунтування сутності даної категорії можна сформулювати наступне 

визначення. Під ресурсним потенціалом підприємництва слід розуміти 

сукупність наявних і сполучених між собою ресурсів, що забезпечують 

реалізацію виробничої діяльності, ефективне використання яких дозволяє 

в довгостроковій перспективі досягти стійких конкурентних переваг на ринку. 

Однією з основних завдань управління ресурсним потенціалом 

підприємства є підвищення його наявного рівня. Розроблення стратегії 

управління ресурсами з урахуванням рівня використання ресурсного 

потенціалу базується на всеохоплюючій оцінці внутрішньої діяльності суб’єктів 

господарювання. Прогноз ресурсного потенціалу може здійснюватися 

з використанням якісних методів прогнозування, таких як експертний метод та 

метод побудови сценаріїв. 

Стратегія підвищення ресурсного потенціалу розглядається як результат 

розроблення стратегій підвищення потенціалу його складових. При цьому 

необхідно: 
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– оцінити поточний стан ресурсного потенціалу;  

– проаналізувати, за рахунок чого його можливо збільшити;  

– побудувати стратегію покращення його складових [2]. 

Слід зазначити, що в умовах мінливого зовнішнього середовища 

забезпечити стійке функціонування суб’єкта господарювання можливо лише на 

основі формування і реалізації адекватної стратегії розвитку. Тому для 

забезпечення конкурентних переваг підприємства необхідно оцінити, перш за 

все, фактичний стан його ресурсного потенціалу (вхідний ресурсний потенціал 

підприємства), а потім визначити шляхи його ефективного використання 

і відповідно підвищення (вихідний ресурсний потенціал підприємства). 

Виходячи із вищезазначеного, виникає завдання розробки стратегії 

забезпечення стійких конкурентних переваг організації на основі ефективного 

управління її ресурсним потенціалом. В умовах посилення конкурентної 

боротьби основна задача, яку повинна вирішувати така стратегія, складається 

у впровадженні інновацій та прогресивних технологій у виробничий процес. 

Оптимізація структури потенціалу підприємства має забезпечити йому 

у стратегічній перспективі певні економічні вигоди, індикаторами яких слід 

вважати:  

– розширення ринкової ніші; 

– зростання прибутку у порівнянні з конкурентами; 

– підвищення інвестиційної привабливості;  

– зростання рейтингу економічної системи у галузі;  

– збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) у порівнянні 

з конкурентами;  

– створення іміджу економічної системи серед споживачів;  

– лідерство у технологіях;  

– підвищення рівня розвитку сервісу для споживачів тощо [3]. 

Стійкі конкурентні переваги організації, по суті, є результатом взаємодії 

досить складної структури ресурсного забезпечення підприємницької 

діяльності. Така досить складна конструкція є наслідком взаємодії сукупності 

ресурсів, за допомогою чого вони набувають переваги від використання 

у забезпеченні стабільного розвитку компанії. 

Для того, щоб організація мала економічну стійкість, а, отже, 

і конкурентні переваги, вона повинна мати певні специфічні особливості, які 

роблять її в певному сенсі індивідуальною. У противному випадку 

підприємства-конкуренти можуть відтворити її напрацювання, а подальша 

жорстка конкуренція різко знизить стійкість бізнес-структури. 

В цілому можна стверджувати, що конкурентна перевага бізнес-

структури присутня, коли організація розробляє і реалізує інноваційну 

стратегію, що забезпечує їй економічну стійкість, причому ця інноваційна 

стратегія не може бути використана в найближчій перспективі підприємствами-

конкурентами. 

Таким чином, формування системи сталого розвитку підприємницьких 

структур тісно пов’язано з розвитком конкурентних переваг організації, які 
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в кінцевому підсумку втілюються в концепції, заснованої на інтелектуальних 

ресурсах. 

Важливо відзначити, що в умовах переходу до економіки інноваційного 

типу головну роль у формуванні стійких конкурентних переваг сучасних 

підприємств відіграють не стільки матеріальні активи, скільки інтелектуальні 

ресурси, або знання. Стратегічний характер знань як системо утворюючого 

елемента ресурсного потенціалу підприємницьких структур має першорядне 

значення не тільки для окремо взятого суб’єкта господарської діяльності, але 

і для стабільного, поступального розвитку всієї вітчизняної господарської 

системи країни в цілому. 
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КЛІЄНТООРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СПОЖИВАЧІВ  

 

Створення конкурентоспроможної економіки України вимагає 

приведення клієнтоорієнтованої стратегії розробці клієнтоорієнтованої 

стратегії обслуговування споживачів. Підвищення значущості цього фактора 

для стабілізації соціальноекономічного становища підприємства, забезпечення 

його конкурентоспроможності, прибутковості, платоспроможності.  

Розробляючи стратегію пропонуємо дотримуватись такого поетапного 

механізму: 

1. Аудит операції, орієнтованої на споживача. Проведення досліджень 

вимагають таких вихідних даних: стратегія, організаційна структура закладу 

ресторанного господарства, посадові особи, інструкції виробничого персоналу 

та керівників, документи, що регламентують діяльність працівників 

обслуговування гостей.  

2. Збір та аналіз вторинної інформації щодо орієнтованих на гостей 

стратегій у конкуруючих компаніях, дослідження відповідних питань тощо. 
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Заклади ресторанного господарства розробляють клієнтоорієнтовану 

стратегію управління лише тоді, коли заклад визначає пріоритетною якість 

обслуговування та має комерційну конкурентоспроможну перевагу. Звичайні 

консультації з консалтинговими фірмами – але стратегії управління ресурсами, 

як правило, вимагають доопрацювання та уточнення, оскільки вони не 

відображають повністю стратегію закладу. 

Стратегія зворотного зв’язку з гостем. Відгуки споживачів важливі для 

ресторанного бізнесу. Це дозволяє знати, що думають гості про страви та 

послуги, і дає основу для вжиття заходів для покращення будь-яких слабкостей 

у бізнесі, які впливають на задоволення гостей. 

Стратегія зворотного зв’язку з гостями має два основні елементи (рис.1). 

Пропонуємо такі кроки для реалізації стратегії зворотного зв’язку. 

Зворотній зв’язок. Розробіть стратегію, яка показує гостям, що вітаєте їх 

відгуки. Забезпечте простий у використанні механізм зворотного зв’язку, 

наприклад просту форму на своєму веб-сайті або картку, на яку гості можуть 

відправляти пошту безкоштовно. Заохочуйте відгуки, пропонуючи гостям 

стимул, такий як безкоштовний вступ у розіграш призів. Опублікуйте відгуки 

на сторінці огляду страв чи напоїв чи послуги на своєму веб-сайті. 

 

збір інформації зворотного 

зв’язку 

 

 

 вживання заходів на основі 

зворотного зв’язку 

 

 

 
 

 
 

Рис.1. Основні елементи стратегії зворотного зв’язку з гостем  

в закладах ресторанного господарства 
 

Відповідь. Відповідайте на зворотний зв’язок, визнаючи справжні 

проблеми та дякуючи гостю за те, що довели проблему до уваги. Відповідь 

показує повагу до думки гостя, що також надає можливість відкрити діалог із 

гостем та вибудувати позитивні відносини. 

Дія. Проаналізуйте відгуки, щоб виявити періодичні проблеми з вашими 

продуктами чи послугами. Якщо велика кількість гостей повідомляє, що 

продукт важко використовувати, перегляньте дизайн продукту та процес 

з надання послуг. Коли гості скаржаться на незадовільний сервіс, перегляньте 

результати роботи команди та розробіть навчання для усунення повторюваних 

проблем. Повідомте гостей, щодо вжитих заходів як безпосередній результат їх 

відгуків, і попросіть їх про коментарі щодо переглянутого рівня 

обслуговування. 
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Громада. Налаштуйте форум на своєму веб-сайті. Опублікуйте відповіді 

на відгуки гостей та опишіть дії, які вчинені в результаті. Запропонуйте гостям 

подати ідеї щодо вдосконалення ресторанної послуги. Це допомагає створити 

громаду та надає цінну інформацію про потреби споживачів. 

Процес розробки клієнтоорієнтованої стратегії є досить витратним та 

тривалим, але за умов збалансованого поєднання зовнішніх консультантів та 

персоналу підприємства (до процесу розробки стратегії можна залучити не 

лише керівництво підприємства) результат роботи буде ефективним. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
 

Успіх якісних змін господарської діяльності будь-якого суб’єкта 

економічної діяльності в ринкових умовах залежить від змін характеру 

управління. Сучасний етап європейського вектору розвитку України, який 

супроводжується збільшенням значення сфери послуг, зумовив зростання 

потреб управлінської ланки підприємств індустрії гостинності в необхідності 

переглянути традиційні підходи до трактування ефективність господарської 

діяльності і її оцінки. 

Термін «індустрія гостинності» широко використовується в спеціальній 

літературі, практиці господарювання. Разом з тим, поки не вироблено чіткого 

визначення цього поняття, має місце безліч різних тлумачень. Аналізуючи 

існуючі поняття щодо індустрії гостинності можна зробити висновок, що 

індустрія гостинності – це складна, багатопланова динамічна категорія, яка 

потребує подальшого уточнення та конкретизації.  

У американському словнику [1] індустрія гостинності зазначена як сфера 

підприємництва, що складається з таких видів обслуговування, які ґрунтуються на 

принципах гостинності і характеризуються щедрістю та доброзичливістю 

у ставленні до гостей. У ньому підкреслено, що індустрія гостинності є сферою 

підприємництва. Суть підприємництва в інтерпретації Ф. фон Хайєка [2] – пошук 

і дослідження нових економічних можливостей; характеристика поведінки, а не 

будь-якого роду заняття. Коло конкретних підприємницьких функцій включає 

в себе пошук нових можливостей для господарської активності. 

Сучасний менеджмент розглядає підприємця як людину, яка бере на себе 

ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства, розробкою нової ідеї, 

нової продукції, виду послуг, які пропонуються суспільству. Організаціями, що 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

195 

діють в умовах нестійкого середовища, повинні управляти керівники, які 

можуть думати і діяти, як підприємці. Підприємливість потрібна на кожному 

рівні організаційної ієрархії підприємства.  

В умовах конкуренції підприємствам індустрії гостинності доводиться 

самостійно приймати управлінські рішення як в області пошуку резервів 

підвищення ефективності господарської діяльності, так і в галузі використання 

праці і відтворення робочої сили. При організації та управлінні господарською 

діяльністю підприємств індустрії гостинності на наше глибоке переконання, 

соціальна складова повинна займати ключову позицію. Сьогодні невірно 

говорити про максимізацію прибутку як домінуючу мету. Однозначним 

і безперечним пріоритетом є довгострокове забезпечення життєвого циклу 

будь-якого підприємства, його сталого розвитку. Прибуток є необхідним перш 

за все, щоб мати можливість фінансувати розвиток господарської діяльності 

підприємства. Тому прибуток являє собою засіб досягнення мети, а не саму 

мету. Колектив авторів [119, с.79] зазначає, що «іноземні економісти 

констатують, що їх поведінка значно змінилася і визначається прагненням 

максимізувати обсяг виробництва (частку ринку) при деякому нормальному 

рівні прибутку. Це цілком логічно для фірм, які працюють не як «тимчасові», 

а намагаються впорядкувати своє середовище взаємодії». 

Однак, в якості головних цілей господарської діяльності підприємства 

в Господарському кодексі України, як і в інших прийнятих законодавчих актах, 

приймається отримання прибутку, а не забезпечення конкурентоспроможності, 

яке в сучасних умовах є найбільш узагальнюючим показником його 

ефективності. 

У господарській діяльності підприємств індустрії гостинності стає вже 

недостатнім орієнтуватися тільки на поточний момент, знаходячи оптимальне 

поєднання чинників виробництва. Стає необхідною робота на перспективу, 

тобто орієнтація не на формування максимально можливого в даний момент 

прибутку, а на забезпечення успіху в тривалому періоді, який реалізується 

через забезпечення рівня конкурентоспроможності. Для оцінки ефективності 

в практиці господарювання використовують різні показники (рентабельність, 

продуктивність праці, капіталовіддача і ін.), засновані на чинному механізмі 

ціноутворення і загальноприйнятих в економіці правилах порівняння і оцінки 

різнорідних ресурсних потоків. 

Однак не можна не погодитися з думкою вчених, що кардинальні зміни 

організаційно-економічних та господарсько-правових взаємин у сучасних 

умовах господарювання призвели до необхідності модифікації поняття 

«ефективність» в змістовному і формальному плані. На поверхні економічного 

життя це проявилося, насамперед, в конкурентоспроможності підприємства, 

виробництва, економіки в цілому. Така модифікація обумовлена зміною 

стратегічної орієнтації господарської діяльності, пов’язаної з новою 

специфічною якістю економічних умов існування і функціонування 

підприємств, і характеризується двома головними властивостями – 

конкурентність і замкнутість на споживача. 
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Загальновідомий авторитет в галузі конкуренції М. Портер виділив три 

підстави нової теорії конкурентоспроможності: перше – нововведення. 

У широкому сенсі слова воно включає нові технології, нові можливості 

і методи ведення справ. При цьому на перше місце повинні бути поставлені 

«удосконалення та оновлення технологій». Свідченням розуміння важливості 

інноваційної діяльності для розвитку України на загальнодержавному рівні 

є схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. 

№526-р Стратегія розвитку інноваційної діяльності на період до 2030 року [6]. 

Згідно з цим документом, мета Стратегії «полягає в розвитку національної 

інноваційної екосистеми для забезпечення швидкого і якісного перетворення 

креативних ідей в інноваційні продукти і послуги, підвищення рівня 

інноваційності національної економіки, що передбачає створення сприятливих 

умов для розвитку інноваційної сфери, збільшення кількості впроваджуваних 

розробок, підвищення економічної віддачі від них, залучення інвестицій 

в інноваційну діяльність». 

Другою за важливістю підставою М. Портер вважає оволодіння 

конкурентом конкретними факторами, які створюють переваги в виробництві 

і збуті продукції. Особливе значення має надаватися розвинутим факторам 

(сучасна інфраструктура обміну інформацією на цифровій основі, 

високоосвічені інженерні кадри, фахівці з комп’ютерів, програмісти і ін.). Третя 

підстава - інтернаціоналізація господарських зв’язків, застосування глобальної 

стратегії, при якій фірма продає свою продукцію в багатьох країнах, 

застосовуючи при цьому єдиний підхід. Глобальна стратегія обумовлює 

необхідність використання перспективних «джерел сили» і могутності, 

випередження потенційних конкурентів, завдяки чому досягається суттєвий 

відрив від поширених технологій [102, с. 37-39; с. 92-95]. 

У пошуках відповіді на питання про можливості утримання конкурентних 

переваг М. Портер виділив типи переваг - високого порядку і низького. 

«Переваги низького порядку, такі як дешева робоча сила і сировина, досить 

легко можуть отримати і конкуренти. До переваг більш високого порядку 

відносяться технологія, репутація фірм, рівень підготовки і перепідготовки 

кадрів, довготривалі капітальні вкладення, стратегічний маркетинг» [102, с. 69]. 

Конкурентоспроможність в загальному розумінні – це здатність певного 

суб’єкта конкурувати, тобто змагатися і вигравати за рахунок властивих цьому 

суб’єкту характеристик. У сучасних умовах висококваліфіковані, мотивовані, 

професійно мобільні працівники є основним фактором забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності та визначальним 

фактором соціально-економічного розвитку на всіх рівнях. 

У цій ситуації одним з вирішальних напрямків досягнення і збереження 

стійких позицій в конкурентній боротьбі є пошук конкретних практичних 

кроків, заснованих на взаємодії техніко-технологічних, організаційних та 

соціальних елементів єдиного виробничого процесу, в якому роль двигуна 

виконують соціальні фактори, методи управління, спрямовані на вдосконалення 

соціально-психологічних процесів, гуманізацію праці. Відзначимо що наявність 

різних підходів в методології вимірювання ефективності вимагає їх інтеграції 
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з метою вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств 

індустрії гостинності. 

Конкурентоспроможність, як оціночний критерій, дозволяє відобразити 

якість (результативність) господарської діяльності підприємства не лише 

в межах поточного платоспроможного попиту, а й в наступних відтворю-

вальних циклах. Абсолютно справедливо автори монографії [119, с. 78] 

відзначають, «що конкурентоспроможність має інтегрований характер 

і передбачає ефективну реалізацію всіх стадій і функцій відтворювального 

циклу – від виробництва до споживання і від ідеї до її практичної матеріалізації 

в новий продукт або технології». Таким чином, даний критерій характеризує 

можливості суб’єкта господарювання в довгостроковій перспективі, динаміку, 

якість його розвитку і вимагає нових підходів до його оцінки. 
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Україна має значний туристичний потенціал, проте, він використовується 

недостатньо ефективно. Розвиток сфери туризму і курортів стримується 
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недостатнім рівнем розвитку інфраструктури, невідповідністю закладів 

розміщення світовим стандартам, технологічною відсталістю туристичних 

операторів, недосконалістю нормативно-правового забезпечення туристичної та 

екскурсійної діяльності. Відтак, наша держава має досить розвинуте 

туристично-курортне господарство, що пояснюється наявністю значного 

туристичного потенціалу (природні об’єкти, рекреаційні ресурси, вигідне 

економіко-географічне становище, курортна база, нагромаджена у радянський 

період та ін.). Особливості географічного розташування та рельєфу, 

сприятливий клімат, багатство природно-ресурсного, історико-культурного та 

туристично-рекреаційного потенціалу створюють можливості для інтенсивного 

розвитку багатьох видів і внутрішнього, і іноземного туризму. В той же час 

в Україні сфера туризму розвивається мляво, що пов’язано в першу чергу 

з невисоким рівнем доходів громадян, а також загальною низькою 

інвестиційною привабливістю національної економіки. Відтак, виникає 

проблема розробки механізмів стимулювання розвитку сфери туризму та 

туристичної діяльності. 

Як відомо, одним із зовнішньополітичних пріоритетів України є 

європейська інтеграція. Відтак, державна політика у сфері туризму, згідно 

нашої думки, повинна базуватися на принципах та стандартах документів ЄС 

(зокрема, Ради Європи) з питань сталого розвитку туризму. Серед цих 

документів, що можуть бути імплементовані в Україні, слід виділити такі: 

«Генеральний курс для сталого і екологічно-безпечного розвитку туризму», 

«Політика сталого туризму на природоохоронних територіях», «Політика 

розвитку сталого та екологічно безпечного туризму на прибережних 

територіях» [2, c.164]. Імплементація світових та європейських стандартів 

розвитку туризму сприятиме створенню належних економічних умов для 

підтримки сталого розвитку туризму в Україні. 

На рівні міжнародних організацій сформульовано парадигму так званого 

«сталого туризму». Сталий туризм – це такий напрям розвитку туризму, який 

дає можливість задовольняти потреби туристів нині та в майбутньому із 

зважанням на інтереси регіону, що їх приймає. [1, c.7]. Концепція сталого 

розвитку передбачає, що управління наявними в країні ресурсами (у тому числі 

туристичними) має здійснюватися у такий спосіб, щоб економічні, соціальні та 

естетичні потреби задовольнялися без порушення культурної та екологічної 

цілісності, а біологічному різноманіттю та системам життєзабезпечення не було 

завдано шкоди.  

В Україні ухвалено низку законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність підприємств сфери туризму і курортів, у тому 

числі туроператорів, турагентів, санаторно-курортних закладів, оздоровчих 

закладів, підприємств готельного господарства та ін. Зокрема, ухвалено Закони 

України «Про туризм» та «Про курорти». Згідно статті 6 Закону України «Про 

туризм» [3], держава проголошує   туризм одним з пріоритетних напрямів 

розвитку економіки та культури і  створює умови для туристичної діяльності.  

У затвердженій Урядом Концепції Державної цільової програми розвитку 

туризму та курортів на період до 2022 року недостатню увагу приділено 
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застосуванню сучасних економічних інструментів розвитку курортів та 

курортних територій. У запропонованій меті програми не вжито понять 

«курорт», «курортна територія», «курортна діяльність», «курортне 

господарство», «курортні послуги», «курортний ринок» [4, c.31]. За висновком 

фахівців, визначені авторами Концепції варіанти розв’язання проблемних 

питань є декларативними і не грунтуються на вимогах законодавчих та інших 

нормативно-правових актів [1, c. 6]. У Концеції лише фрагментарно вказано 

очікувані результати виконання Державної цільової програми розвитку туризму 

та курортів на період до 2022 року. 

У туристичній і курортній галузях України нараховується понад 6 тис. 

підприємств, з яких 1,8 тис. - суб’єкти туристичної діяльності (турагентства 

і туроператори), понад 1,2 тис. готелів, близько 1,1 тис. інших засобів 

розміщення, близько 3 тис. санаторно-курортних і оздоровчих закладів. 

Туристичну діяльність здійснюють лише ¾ ліцензіатів [5].  

Кількість суб’єктів туристичної діяльності у 2018 р. порівняно з 2017 р. 

зросла з 1743 од. до 1833 од., тобто на 90 од., або на 5,2%. Відповідно, зростали 

показники середньооблікової кількості штатних працівників (на 9,1%), 

отриманого доходу від надання туристичних послуг (на 14,1%) та ін. Це вказує 

на зростання ємності ринку туристичних послуг в Україні у 2018 р., що 

є закономірним наслідком зростання платоспроможного попиту на туристичні 

продукти. В свою чергу, зростання платоспроможного попиту на туристичні 

продукти пояснюється зростанням реальних доходів населення, а також 

в деякій мірі лібералізацією візового режиму (зокрема, з Китайською 

Народною Республікою), що приваблює іноземних туристів.  

Стрімке збільшення обсягу наданих туристичних послуг суб′єктами 

туристичної діяльності зумовлено, окрім іншого, підвищенням вартості одного 

туро-дня (через інфляцію) та подовженням тривалості подорожі (внаслідок 

зростання запитів «організованих туристів» до якості туристичного 

обслуговування) [2, с.165].  

Протягом 2016-2018 рр. туристичні потоки зростали, що є позитивною 

тенденцією, оскільки вказане створює економічне підґрунтя для активізації 

процесів створення нової та модернізації наявної туристичної інфраструктури, 

а також підвищує інвестиційну привабливість сфери туризму і курортів.  

У той же час слід розуміти, що розвиток офіційного (формального) 

туристичного ринку в більшій мірі залежить від динаміки кількості туристів, 

що отримали послуги у туроператорів та турагентів. Протягом 2016-2018 рр. 

кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, зростала, 

причому аналогічна тенденція зафіксована у сегменті в’їзного та виїзного 

туризму.  Дуже важливо, аби ця тенденція була підкріплена відповідним 

збільшенням обсягів екскурсій до об’єктів культурної спадщини. У сегменті 

внутрішнього туризму у 2018 р. зафіксовано падіння кількості туристів, що 

отримали послуги у туроператорів та турагентів, що пов’язане, на нашу думку, 

з орієнтацією споживачів на отримання туристичних послуг без звернення до 

туроператорів та тур агентів [5]. 
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Реформування механізму державної підтримки розвитку сфери туризму 

має здійснюватися на основі концепції сталого туризму, що визначена 

у документах міжнародних організацій. Слід здійснити імплементацію 

ключових документів у сфері управління розвитком туризму, що розроблені 

провідними світовими та європейськими організаціями. Важливим елементом 

цієї роботи є результативне використання об’єктів національної культурної 

спадщини як перспективних об’єктів туристичного показу.  

Інтерес до України та об’єктів туристичного показу (а значна частина 

з них – об’єкти культурної спадщини) з боку іноземних та внутрішніх туристів 

зростає. Дуже важливо закріпити цю позитивну тенденцію.   

Державна підтримка розвитку сфери туризму має здійснюватися на 

основі програмно-цільового методу управління. За такого підходу доцільно 

розробити Державну цільову комплексну програму (ДЦКП), встановивши 

відповідні критерії результативності її реалізації. Вказана програма має 

передбачати реалізацію низки заходів, в тому числі в частині підвищення рівня 

відвідування об’єктів національної культурної спадщини, стимулювання 

технологій показу та презентації на таких об’єктах. Ключовим напрямом 

державної політики підтримки розвитку сфери туризму мають стати 

збереження та примноження національного туристичного потенціалу (який 

формується у тому числі на основі залучення об’єктів національної культурної 

спадщини).  

Запропоновано використовувати механізми державно-приватного 

партнерства в частині популяризації національної культурної спадщини через 

підвищення туристичних потоків (з урахуванням того, що об’єкти національної 

культурної спадщини виступають елементами туристичного показу 

і потребують відповідної технологічної підготовки).  

Доцільно розробити методики управління розвитком сферою туризму, 

курортів та готельного господарства на засадах сталості. У вказаній роботі слід 

орієнтуватися на позитивний досвід іноземних держав, а також враховувати 

міжнародну нормативно-правову базу з питань сталого розвитку. 

У подальшому мають бути виконані дослідження з розробки методології 

популяризації національної культурної спадщини для іноземних та внутрішніх 

туристів.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ТУРИЗМУ І КУРОРТІВ: 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Інформаційно-комунікаційні технології на прикладному рівні слід 

розглядати як сукупність уніфікованих технологій, що передбачають 

інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з’єднань), 

комп’ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, 

накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам 

створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати 

інформацію. Іншими словами, інформаційно-комунікаційні технології 

складається з інформаційних технологій, доповнених додатковими 

технологіями різних сфер (телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо 

і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу).  

Поняття інформаційно-комунікаційних технологій також використовується 

для позначення об’єднання (конвергенції) аудіовізуальних та телефонних 

мереж з комп’ютерними мережами через один кабель або з’єднувальну 

систему.   

У сфері інформаційно-комунікаційних технологій актуальним питанням 

є розробка та впровадження відповідних стандартів, оскільки вони визначають 

зрозумілу «мову технологій». Пристрої зберігання інформації можуть 

безпроблемно комунікувати через медіа спосіб з мережами зв’язку та 

обчислювальними системами. Відкриті стандарти та стандарти організацій, такі 

як Асоціація телекомунікаційної промисловості в Сполучених Штатах і ETSI в 

Європі,  відіграють особливу роль.   

Є великі економічні стимули (величезна економія коштів за рахунок 

вилучення телефонної мережі) при об’єднанні аудіовізуальних, телефонних та 

електромереж з системою комп’ютерної мережі використовуючи одну єдину 

систему кабелів, сигнал розподілу та управління. Вказана обставина стала 

економічним мотиватором для організацій, які використовували термін ІКТ 

у своїх назвах, щоб вказати на їхню спеціалізацію в процесах об’єднання різних 

мережевих систем. 

З огляду на зростаючу глобалізацію ринку туристичних та супутніх послуг, 

а також задіяння у виробництві туристичних продуктів багатьох суб’єктів 

(у тому числі з різних країн), впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у сфері туризму і курортів є особливо актуальним. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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За результатами проведеного авторського дослідження визначено ключові 

особливості розвитку туристичної індустрії, які слід враховувати при 

проектуванні стратегічних рішень щодо впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у сфері туризму і курортів, а саме: інтеграція; 

міжгалузевий характер; мультиплікаторність (можливість досягнути 

мультиплікативних ефектів у соціально-економічній структурі дестинації); 

гіперчутливість до негативних явищ у зовнішньому середовищі; здатність 

генерувати продукт з доданою вартістю; вторинні ефекти у вигляді створення 

певного іміджу території; високий вплив на інвестиційну привабливість країни 

або регіону; швидка адаптація до прогресу в інформаційно-комунікаційних 

технологіях; позитивна залежність від наслідків глобалізації; поєднання 

економічних підходів із креативними прийомами маркетингу; доцільність 

некомерційного маркетингу; належність до економіки вражень; 

клієнтоцентризм; задоволення зазвичай нематеріальних потреб людини 

(у позитивних емоціях, враженнях тощо). 

Управління бізнес-процесами підприємств туристичної індустрії 

реалізується через складний механізм збалансованого використання ресурсів 

для підтримання технології виробництва послуг. Кожен бізнес-процес 

підприємств нематеріальної сфери має специфічні характеристики, які 

потребують детального обліку, контролю і планування. Ці процеси можуть 

бути ефективними лише за умови застосування сучасних інформаційних 

технологій [1]. Інформаційні технології застосовують для збору інформації, 

виявлення та реєстрації претензій, скарг, відгуків на сайті компанії, взаємодії за 

допомогою послуг Інтернет, систем резервування, бронювання та консультації, 

формування електронної бази даних, використання спеціалізованих програмних 

продуктів у роботі менеджерів, проведення опитувань туристів, навчання 

персоналу [1]. 

Згідно нашої позиції, одним із найбільш актуальних завдань суб’єктів 

сфери туризму і курортів є розширення застосування інформаційно-

комунікаційних технологій для просування туристичних та курортних 

продуктів. З цією метою використовуються різноманітні маркетингові 

інструменти (у тому числі інструменти інтернет-маркетингу). Застосування 

маркетингових інструментів необхідне для просування та продажу 

туристичного продукту, тобто підтримки рентабельності туристичного бізнесу. 

Окрім того, реалізація маркетингових функцій у туризмі за допомогою 

інформаційних технологій обумовлює розвиток електронного бізнесу в цілому. 

Визначено різноманітні засоби реклами в Інтернеті, до яких віднесено: 

– на комерційних сайтах; 

– в пошукових системах (зарубіжних, вітчизняних); 

– реєстрація у пошукових каталогах; 

– оптимізація веб-сайту; 

– рекламу електронною поштою. 
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Згідно висновків фахівців, в Україні за останні роки обсяги реклами 

в Інтернеті суттєво збільшились, оскільки вона є одним із інструментів 

іміджевої реклами, ефективним засобом залучення нових клієнтів та 

збільшення продажів туристичних послуг [2]. 

Потужним засобом для просування і продажу турів є сайт туроператора. 

Це не лише засіб поінформування про варіанти подорожей, а ще й потужний 

маркетинговий інструмент збуту, формування політики лояльності до 

посередників-агентів і туристів. Насиченість сайту має можливість онлайн 

консультації та ознайомлення із актуальними пропозиціями, акціями, 

розпродажем; постійне оновлення та додавання контенту сайту (нових медіа 

файлів, каталогів, інформації щодо спрощення оформлення документів 

туристів, он-лайн кабінет агентів, у якому можна відслідковувати процес 

виконання замовлення, розвиток мобільних версій для туристичних сайтів) [3]. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сфері туризму 

і курортів спрямовано на широке використання мобільних технологій самими 

туристами (споживачами туристичних послуг) на різних етапах взаємодії із 

суб’єктами туристичного бізнесу, у тому числі до, під час та після подорожі, 

а також з метою пошуку необхідної інформації (зокрема, про стандартні та 

акційні пропозиції туроператорів, контактної інформації, взяття участі 

в розіграші призів, додаткових послуг по туру тощо). 

Аналіз доступної літератури [1; 2; 3] дає змогу зробити висновок, що 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері 

туризму і курортів дозволяє: 

1. збільшити обсяг продажів (кількість заявок); 

2. підвищити продуктивність праці працівників; 

3. підвищити рівень обслуговування; 

4. мінімізувати окремі витрати (зокрема, на листування, на рекламу); 

5. збільшити конкурентоспроможність суб’єктів туристичного бізнесу; 

6. уможливити проведення оперативного планування діяльності 

підприємства; 

7. мінімізувати ризики та зміцнити рівень економічної безпеки 

підприємства. 
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ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Підвищення конкурентоспроможності стосується всіх рівнів ієрархії: 

продукції та послуг, галузі, регіону та держави в цілому, але особливої 

актуальності набуває конкурентоспроможність підприємства. Незважаючи на 

велику кількість факторів, які вливають на конкурентоспроможність 

підприємства, визначальним залишається його здатність надавати якісну 

продукцію чи послуги та створювати сприятливі умови для їх просування на 

ринок. 

В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним з найбільш 

привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не 

буває нижчою за 40%, при цьому досягаючи в «туристичних» зонах відмітки 

100%. Щодо України, то на думку спеціалістів, значні потенційні можливості 

розвитку даної галузі залишаються нереалізованими. Вибагливість клієнтів 

щодо рівня сервісу зростає, конкуренція між гравцями та несприятлива 

економічна ситуація висувають нові вимоги щодо якості та ефективності 

функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу [3]. 

Саме тому проблеми забезпечення належного рівня конкуренто-

спроможності вітчизняних підприємств готельно-ресторанного бізнесу на 

основі якісного аналізу умов зовнішнього та внутрішнього середовища їх 

функціонування набувають високої актуальності. 

Метою дослідження є визначення дієвих стратегічних підходів до 

підвищення конкурентоспроможності послуг підприємств готельного бізнесу. 

Питання, пов’язані з функціонуванням готелів, розглянуто в роботах 

таких учених, як Г. Яковлєв, Е. Балашова, А. Кусков, А. Медик, Х. Інграм, 

Л. Шмакова, В. Кохненко, О. Любіцева, Х. Роглєв, В. Ревенко, П. Пуцентейло, 

М. Мальська, І. Пандяк та ін. 

Економічна сутність готельної індустрії полягає в нематеріальному 

характері її діяльності. Результат виробничо-експлуатаційної діяльності 

готелів – основний продукт у формі своєрідного виду послуг – послуг 

гостинності. Їхня особливість пов’язана з тим, що вони створюються та 

реалізуються в межах одного підприємства. Виробництво продукту гостинності 

не може здійснюватись окремо від матеріального продукту, тобто виробничого 

використання матеріально-технічної бази. Вона є основою одночасного 

виробництва та реалізації послуг. Згідно з особливостями обслуговування 

у готельному господарстві, де поєднують виробництво та споживання послуг, 

цей процес визначають поняттям «надання послуг» [4]. 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

205 

Обсяг, якість і асортимент послуг у готельній сфері зумовлені насамперед 

станом матеріальнотехнічної бази й рівнем та кваліфікацією персоналу закладу 

розміщення. Спостерігаємо постійне розширення й урізноманітнення 

матеріально-технічної бази та структури персоналу готелів. Поряд з основними 

будівлями готелів створюють інші споруди: спортивні, медичні, розважальні 

тощо. У такий спосіб процес обслуговування туристів ускладнюється, 

а запропоновані послуги мають комплексний характер. 

Витрати готельного підприємства складаються в основному з витрат, що 

виникають у зв’язку з наданням послуг [2]:  

– на утримання приміщень номерів готелів (електро-, водо-, 

теплопостачання, прання та прасування білизни, абонентська плата за телефон 

тощо); 

– на оснащення номерів готелів (крім витрат, що підлягають 

амортизації) та обслуговування клієнтів у номері (столи, шафи одежні, стакани, 

попільнички, рушники, мило тощо); 

– на оплату праці персоналу, що безпосередньо займається наданням 

основних послуг готелю: покоївкам, портьє, черговим на поверхах, включаючи 

відрахування ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;  

– на амортизацію приміщень номерів готелів; 

– на охорону праці й техніку безпеки; 

– на ремонт і технічне обслуговування готельних номерів тощо.  

Спектр послуг, що надаються підприємствами готельного господарства, 

досить широкий, тому й перелік доходів від реалізації також відносно великий. 

Зокрема це доходи від здачі готельних номерів, реалізації побутових послуг 

(прання, хімчистка, перукарські послуги тощо), реалізації екскурсійних послуг, 

реалізації автопослуг (перевезення пасажирів), реалізації послуг автостоянки, 

надання послуг із користування мережею Інтернет, телефоном тощо [5]. 

Український ринок готельних послуг сьогодні наближається до насичення 

в секторі п’ятий чотиризіркових готелів. Однак сектор готелів в Україні рівня 

трьох зірок і нижче залишається незаповненим. Конкурентоспроможність  – це 

складне багаторівневе поняття, аналіз і оцінку якого необхідно найтісніше 

пов’язувати з конкретним його рівнем. 

Поняття конкурентоспроможності пов’язане з визначенням сутності та 

ролі конкуренції, які обумовлені низкою ключових проблем господарської 

діяльності. Можливості підприємства конкурувати на певному ринку 

безпосередньо залежать від конкурентоспроможності товару, сукупності 

соціальноекономічних і організаційних чинників, а також методів діяльності 

підприємства, які мають вплив на результати конкурентної боротьби. Останнім 

часом все більшого поширення на ринку готельних послуг набуває 

«утворююча» конкуренція, спрямована на пошук способів співпраці 

конкурентів у сфері збуту й маркетингу. Конкурентоспроможність готельних 

підприємств знаходиться в залежності від сезонності, природних, 

загальнополітичних та інших зовнішніх факторів [1]. 
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Отже, подальший розвиток готельного і ресторанного бізнесу 

неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі 

готельно-ресторанного бізнесу, сприяння держави, налагодження 

інформаційної інфраструктури готельного та ресторанного ринку. Постійне 

запровадження інновацій, інвестицій та жорстка конкуренція забезпечать 

збільшення рівня її глобальної та регіональної конкурентоспроможності. 

Основними напрямами підвищення конкурентоспроможності підприємств 

індустрії гостинності є: 

1. Персоніфікація обслуговування та орієнтація на потреби клієнтів. 

2. Створення умов для залучення додаткових інвестицій в об’єкти 

готельного і ресторанного бізнесу. 

3. Широке запровадження нових засобів комунікації та інформаційних 

технологій, яке дозволяє проводити глибоку та системну діагностику 

підприємств готельного та ресторанного бізнесу та галузі в цілому;. 

4. Підвищення якості наданих послуг і переробка стандартів ISO серії 

9000 з метою забезпечення їх взаємозв’язку з конкурентоспроможністю 

підприємства. 

5. Запровадження нових технологій в ділову стратегію підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу (на основі використання мережі Інтернет) 

з метою просування продуктів та послуг готелів та ресторанів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ 

 

Як показує світовий досвід, туристична індустрія може відігравати 

важливу роль у підтримці високих темпів економічного зростання як на рівні 

національного господарства, так і на рівні окремих територій. Туристична 
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індустрія, на відміну від традиційних галузей промисловості, представлена 

підприємствами різного масштабу (великими, середніми, малими), а також 

сімейними та приватними підприємствами.  

Розвиток туристичної індустрії в Україні стримується через неефективну 

модель державної підтримки розвитку сфери туризму і курортів, недостатній 

рівень розвитку туристичної інфраструктури, недостатній рівень технологічного 

забезпечення туристичних та курортних операторів, невідповідність 

менеджменту та сервісу закладів розміщення світовим стандартам.  

Слід мати на увазі, що ознаками розвитку туристичної індустрії в умовах 

домінування «економіки вражень» стають клієнтоцентризм та орієнтація на 

нематеріальні потреби споживача (емоції, задоволення, відчуття, спогади 

тощо). З огляду на це автором проведене поглиблене дослідження структури 

туристичного попиту, а також подано стратегічні орієнтири організації роботи 

з елементами цієї структури.  

Однією з найбільш вагомих сучасних тенденцій розвитку туристичної 

індустрії є виникнення нових видів та підвидів туризму, спостерігається 

тенденція до зміни структури потреб споживачів туристичних послуг у видах 

туризму. Узагальнення прогнозів міжнародних організацій та експертів щодо 

динаміки структури туристичної індустрії дозволило констатувати: 1) буде 

сформована клієнтоорієнтована система надання послуг у сфері туризму та 

подорожей, яка дозволить максимально персоніфікувати послуги відповідно до 

індивідуальних запитів споживача; 2) розвиватимуться і поглиблюватимуться 

форми взаємодії між постачальником та споживачем; 3) будуть розширюватися 

сфери розповсюдження креативного туризму, який передбачає самореалізацію 

туриста у процесі отримання відповідних послуг; 4) посилюватиметься 

інтеграція і комплексність різноманітних туристичних послуг; 5) виникнення 

принципово нових туристичних продуктів у сфері розваг. 

Основою взаємодії між різними складовими туристичної інфраструктури 

є інформація, а інформаційна інфраструктура являє собою інформаційну 

взаємодію фізичних, юридичних осіб та державних органів влади, яка 

забезпечує умови відтворення різних процесів (політичних, правових, 

організаційних, виробничих, соціально-економічних, науково-технічних). Під 

впливом глобальних інформаційних змін, на нашу думку, відбулося 

відродження періоду активного розвитку, який характеризується якісно 

і змістовно новими інформаційними потребами та інформацією, що їх 

задовольняє [1].  

Робота туристичних операторів, які одночасно пропонують різні тури 

і працюють по збуту із мережею агентів, вимагає опрацювання великого обсягу 

інформації. В практиці господарювання туристичних операторів нерідко 

виникають завдання щодо оптимізації розподілу транспортних потоків (по 

різних видах транспорту та різних маршрутах), оптимізації окремих бізнес-

процесів. Збільшення кількості споживачів туристичного продукту, особливо 

у часи «високого сезону» (максимального попиту) значно утруднюють роботу 

персоналу. Тому для рішення подібних завдань, згідно нашої позиції, доцільно 

про створення ІС роботи туроператора.   
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Ключові завдання розробки такої системи: 

– підвищення працездатності та ефективності роботи підприємства за 

рахунок використання сучасних інформаційних технологій та методів 

економіко-математичного моделювання; 

– автоматизація прийняття нових замовлень; 

– оптимізація процесу вибору транспортних засобів для проведення турів; 

– автоматизація обліку роботи туристичної фірми, формування масивів 

звітної інформації та її доступність. 

При розробці даного рішення, згідно висновків фахівців, доцільно 

використовувати середовище програмування Borland Delphi 5.0 [2]. 

Програмний комплекс складається з двох частин: адміністраторської та 

клієнтської. Адміністраторська частина дозволяє: - вести заповнення первинної 

інформації, яка мало змінюється в процесі роботи (тобто список агентів, 

характеристика турів, наявного автотранспорту тощо); проводити так звану 

сервісну діяльність (очищення та збереження баз даних, інформація про 

кількість записів для кожної із таблиць); дозволяти чи забороняти різного роду 

діяльність користувача (перегляд записів, їх редагування, ведення журналу 

користувача); проводити оптимізаційні розрахунки. Клієнтська частина 

дозволяє: реєструвати нові замовлення, враховуючи всю потрібну інформацію 

(дата замовлення, тур, місце посадки тощо); отримувати довідкову звітність 

(наприклад кількість замовлень які здійснити той чи інший агент, кількість 

замовлень на певну дату та на певний маршрут тощо). 

Потужним засобом для просування і продажу турів є сайт туроператора. 

Це не лише засіб поінформування про варіанти подорожей, а ще й потужний 

маркетинговий інструмент збуту, формування політики лояльності до 

посередників-агентів і туристів. Насиченість сайту має можливість онлайн 

консультації та ознайомлення із актуальними пропозиціями, акціями, 

розпродажами; постійне оновлення та додавання контенту сайту (нових медіа 

файлів, каталогів, інформації щодо спрощення оформлення документів 

туристів, он-лайн кабінет агентів, у якому можна відслідковувати процес 

виконання замовлення, розвиток мобільних версій для туристичних сайтів) [3]. 

Подальший розвиток віртуалізації туроперейтингу спрямованих на 

широке використання мобільних технологій самими туристами до, під час та 

після подорожі, а також з метою пошуку необхідної інформації про спеціальні 

пропозиції туроператорів, контактної інформації, взяття участі в розіграші 

призів, додаткових послуг по туру тощо [4]. 

На основі проведеного дослідження було сформульовано засади 

застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у стратегічному 

плануванні розвитку туризму в умовах глобалізації. Тенденції щодо збільшення 

суб’єктів туристичної діяльності, які надають послуги онлайн, мають 

супроводжуватись відповідними змінами в законодавстві, зокрема шляхом 

запровадження у законодавче поле нових термінів (понять), гармонізації 

регуляторних норм задля захисту прав суб`єктів туристичної індустрії та 

споживачів туристичних послуг. Доцільно вжити заходи з оптимізації 

структури бюджетних видатків на рекламування туристичних дестинацій 
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в частині збільшення асигнувань на просування туристичного продукту за 

допомогою інструментів цифрового маркетингу (у тому числі реклама 

в соціальних мережах, канали та повідомлення у мессенджерах, створення 

мобільної версії туристичного порталу, розробка мобільної програми для 

смартфонів, пропонування споживачам мобільних «планувальників 

подорожей» тощо).  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ  

НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Починаючи з 2010 року темпи зростання індустрії туризму перевищують 

середньозважені темпи зростання світової економіки, що вказує на антикризову 

роль туристичної індустрії та її стійкість до глобальної геополітичної 

невизначеності та економічної нестабільності. Згідно прогнозу UNWTO про 

тенденції розвитку туристичної сфери, країни, що розвиваються, за темпами 

зростання туристських потоків удвічі випередять розвинені країни, зокрема 

традиційні туристичні європейські дестинації.   

Фахівцями ідентифіковано ключові світові тенденції розвитку сучасної 

туристичної індустрії: зміна географічного розподілу міжнародних подорожей; 

домінування онлайн-продажів туристичних послуг; зростання частки 

індивідуальних подорожей, особливо серед жіночої аудиторії; стрімке 

зростання сегмента лікувально-оздоровчого туризму; активізація попиту на 

індивідуальні засоби розміщення; актуалізація потреби в безпеці; зростання 

потреби в екологічному туризмі в умовах дружнього до природи середовища; 

поява та виокремлення нових видів туризму; зміна соціально-демографічного 

портрета споживача туристичних послуг; зміна тривалості та періодичності 

http://tourlib.net/statti_ukr/batkovec2.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/voznjuk.htm
http://citforum.ru/internet/html/cookie.shtml
https://www.harvestdigital.com/
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подорожей тощо [5]. Для збільшення ефективності стратегії туристичного 

розвитку будь-якої туристичної дестинації та туристичного об’єкта необхідно 

зважати на перелічені вище світові тенденції розвитку туристичної сфери 

в структурних моделях організації ринку послуг. 

Система підготовки фахівців у сфері туризму складається з кількох 

елементів: 1) мережа спеціалізованих і частково спеціалізованих навчальних 

закладів: 2) профорієнтація і професійне учнівство; 3) середнє спеціальне 

кваліфікаційне навчання; 4) вище спеціальне кваліфікаційне навчання.  

Серед ключових завдань, що стоять перед туристською освітою, не виділено 

гостру й актуальну сьогодні – підготовка туристських кадрів до екологічно 

безпечної діяльності. В умовах екологічної кризи проблема екологічної 

компетентності працівників туристської галузі є однією з пріоритетних. Професійна 

підготовка туристських кадрів передбачає навчання у двох відносно самостійних 

площинах – теоретичній і практичній. Для досягнення ефективного результату 

в професійній освіті необхідний тісний зв’язок теорії й практики, лише в цьому 

випадку суспільство отримає висококваліфікованого фахівця, готового до роботи 

в реальних умовах, здатного до самоорганізації, самовдосконалення й самоосвіти. 

У цій публікації буде розглянуто практичну підготовку майбутніх фахівців, 

оскільки особливу роль у підготовці студентів до екологічно безпечної діяльності та 

здійснення екологічного виховання туристів (особливо молоді) відіграє наявність 

навчально-польових практик у навчальному процесі. 

Важливе значення для здобуття досвіду туристської роботи має 

можливість майбутніх фахівців проходити практики за кордоном. Окремі внз 

України контракти із Сполученими штатами Америки, Китаєм, Туреччиною, 

Грецією, які пропонують роботу студентам у цих країнах [3].   

У КНУ імені Тараса Шевченка під час навчання студенти мають 

можливість пройти виробничу практику в Україні й за кордоном (кафедра 

уклала договори про проходження практики з туроператорами Туреччини 

й Греції). Студенти II та III курсів виїжджали на ознайомчі екскурсії в Польщу, 

Єгипет, Угорщину, Болгарію, Естонію, Фінляндію, Хорватію й Чорногорію. 

У 2009 р. у рамках проходження виробничої практики для студентів III курсу 

кафедра краєзнавства й туризму КНУ імені Шевченка організувала поїздку за 

кордон з метою ознайомлення з краєзнавчим профілем, регіональними 

особливостями господарювання, туристичними ресурсами й інфраструктурою, 

технологією обслуговування в готелях і закладах харчування провідних 

європейських держав. Студенти відвідали Польщу, Чехію, Німеччину, 

Францію, Іспанію, Монако, Італію, Словаччину, Угорщину [1]. 

У Львівському інституті економіки й туризму кафедра спільно з колективом 

університету туризму, готельної й ресторанної справи налагодила зв’язки 

з Державною вищою професійною школою (м. Ярослав, Польща), Вищою школою 

туризму й суспільних наук (м. Кельце, Польща), готельно-ресторанними 

комплексами „Орбіс-Замойський” (м. Замосц, Польща) і „Меркурій” (м. Люблін, 

Польща). Відповідно до контракту передбачено проведення спільних науково-

практичних конференцій, презентацій, обмін студентами, проведення лекцій 

викладачами, підготовка спільних програм, проектів, створення Міжнародних 
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туристських інформаційних центрів, стажування студентів і викладачів, виконання 

курсових і дипломних робіт [2]. 
У Київському університеті туризму, економіки й права під час навчання 

студенти проходять практику в найкращих готелях і туристських фірмах Києва: 
„Прем’єр Палац готель”, „Спорт”, „Братислава-Десна”, „Либідь”, „Дніпро”, 
„Славутич”, „Київ”, „Хрещатик”, „Русь”, „Турист”, „САМ”, „Супутник”, „Тур-
Тест” та ін. Студенти факультету мають унікальну можливість проходити 
міжнародне стажування в туристських фірмах і на підприємствах готельно-
ресторанних комплексів Туреччини, Німеччини, Греції, Єгипту, Болгарії. До послуг 
студентів створено навчально-виробничі лабораторії: туристичне агентство 
„КУТЕП-Тур”, Українсько-німецький центр ресторанного навчання, навчально-
виробничий готель „Гостинність”. Найкращі випускники факультету працюють 
у готельних комплексах: „HAYATT”, „Intercontinental”, „OPERA”, „Radisson SAS”, 
„Прем’єр-Палац”, „Братислава”, „Україна”; туристичних компаніях „САМ”, 
„Супутник”, „Гамалія”, „Test Tour” [4]. 

Реалізація цих та інших освітніх інновацій у сфері туризму дозволить 
вирішувати завдання: а) дотримання принципу безперервності освіти; 
б) інтеграція навчального, наукового і виробничого процесів; в) випуск 
фахівців з високою професійною підготовкою після кожного циклу 
комплексної ступеневої системи підготовки кадрів; г) ефективне використання 
обмежених педагогічних і матеріальних ресурсів.  

У подальшому мають бути виконані дослідження з моделювання 
результативності освітньої діяльності у сфері туризму на основі впровадження 
освітніх інновацій.  
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  

У СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Проблема конкурентоспроможності послуг в сучасному світі носить 
універсальний характер. Багато що залежить в економічному і соціальному 
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житті будь-якої країни, регіону і підприємства від того, наскільки успішно ця 
проблема вирішується. Головна мета будь-якого готельного підприємства – це 
перемога в конкурентній боротьбі. І досягається ця мета чи ні, залежить від 
конкурентоспроможності як фірми в цілому, так і її послуг [1]. 

Поняття конкурентоспроможності є одним з ключових в економіці. 

Зростання конкурентоспроможності, а отже, і підвищення експорту – це засіб 

підвищення рівня життя населення країни. Шляхи розвитку економіки країни 

і підвищення її конкурентоспроможності в першу чергу пов’язані 

з підвищенням конкурентоспроможності підприємств [1]. 

Конкуренція займає провідне місце у формуванні механізму регулювання 

і контролю дій підприємств у всіх областях діяльності. Тільки завдяки 

існуванню конкуренції фірми прагнуть задовольняти побажання і потреби 

споживачів, щоб отримати максимально можливий прибуток. 

Конкурентоспроможність готелю – це не тільки конкурентоспроможність 

послуг, що надаються їм, а й організація ефективної маркетингової діяльності, 

висококваліфікований персонал, професіоналізм у прийнятті управлінських 

рішень, фінансова незалежність і в цілому організація діяльності готельного 

бізнесу. 

Як правило, на конкурентоспроможність підприємства готельного бізнесу 

впливають такі фактори, як конкурентоспроможність послуг, що надаються, 

фінансовий стан готелю, ефективність маркетингової стратегії, рентабельність 

бізнесу і імідж готелю серед діючих і потенційних клієнтів [4]. 

Аналіз і оцінка всіх конкурентів конкретного готельного підприємства – 

процес складний з причини великої кількості конкуруючих організацій. На основі 

цього доцільно розглядати ті організації, які схожі за низкою параметрів [2]. 

З наявності схожих параметрів слід, що готельні підприємства 

спрямовують свою діяльність на одні і ті ж сегменти споживачів. Тому кожна з 

готелів повинна мати властиві тільки їй і привабливі для відвідувачів якості, 

тобто конкурентні переваги. 

У зв’язку з згаданим вище в даний час зросла необхідність в розробці механізмів 

формування конкурентних переваг на ринку готельних послуг, метою яких стане 

максимально повне задоволення потреб клієнта в готельних послугах, що забезпечують 

підприємствам сфери гостинності довгострокові конкурентні переваги [5]. 

На першому етапі, аналітичному, проводиться аналіз можливостей і ресурсів 

готелю, з метою виявлення резервів для забезпечення стійкої конкурентоспроможності 

в рамках категорії готелю та споживчого сегментування ринку послуг [5]. 

Аналіз факторів, що впливають на конкурентоспроможність, дозволяє 

досліджувати можливі стратегічні напрямки діяльності готелю в контексті 

зовнішнього середовища і пов’язані з ними можливості та загрози. Для готелю 

зовнішнє середовище являє собою сукупність неконтрольованих або частково 

контрольованих організацією факторів, що прямий і непрямий вплив на успіх 

діяльності готелю. Особливу увагу слід приділяти аналізу клієнтів [2]. 

Другий етап, який формує, передбачає діяльність по формуванню необхідної 

ресурсної бази і передумов для забезпечення конкурентних переваг. На даному 

етапі, виходячи з результатів першого, аналітичного етапу і виявлених резервів, 
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формуються програми, як основа для третього етапу, що реалізує забезпечення 

конкурентних переваг і тенденцій подальшого розвитку готелю. Резерви 

підвищення конкурентоспроможності організацій, що функціонують на ринку 

готельних послуг, необхідно шукати в факторах характеризують [5]: 

– власне готель (імідж, інтер’єр, розташування); 

– готельні послуги (різноманіття послуг, кількість); 

– обслуговування в готелі (швидкість, якість, своєчасність); 

– маркетингову діяльність в готелі (реклама, інформованість). 

До резервних напрямками підвищення конкурентоспроможності готелів, 

зумовленими групою факторів, що характеризують власне готель, слід відносити: 

– зміцнення репутації та підвищення іміджу готелю; 

– підвищення ефективності використання кадрового потенціалу; 

– зміцнення фінансового стану; 

– підвищення ефективності менеджменту та якості управлінських 

рішень, побудова раціональних організаційних структур управління готелем і її 

підрозділами тощо. 

До напрямків підвищення конкурентоспроможності готелю, заснованим 

на маркетингових факторах відносяться [5]: 

– вдосконалення цінової політики; 

– вдосконалення комунікаційної політики, тобто забезпечення її 

спрямованості не тільки на конкретного споживача, але і на посередників, 

а також використання ефективних засобів і видів реклами, регулярна участь 

у виставках та інших стимулюючих акціях, посилення зв’язків з громадськістю; 

– вдосконалення асортиментної політики відповідно до потреб ринку 

і вимог споживачів; 

– вдосконалення збутової політики тощо [3]. 

При цьому треба зазначити, що орієнтація тільки на один із напрямів, 

наприклад, тільки на вдосконалення маркетингової діяльності, або тільки на 

фінансове оздоровлення, не дадуть бажаного результату забезпечення 

конкурентних переваг готелю. 

Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності повинні бути 

комплексними і націленими не тільки на створення зовнішнього іміджу готелю, 

але і на формування у свідомості персоналу відповідальності за репутацію 

готелю і успіх її діяльності. При цьому слід враховувати технічні, екологічні, 

економічні, організаційні, соціальні, психологічні, політичні аспекти 

комплексного підходу до менеджменту. 

Третій етап, який реалізує, передбачає реалізацію прийнятих рішень 

з основних напрямів досягнення конкурентних переваг. На цьому етапі, відбу-

вається практичне втілення тих програм, які сформувалися на другому етапі [5]. 

Успішна реалізація маркетингових програм просування готельного 

продукту в рамках категорії та споживчого сегментування є ще одним напрямком 

третього етапу реалізації механізму формування конкурентних переваг. 

Заключним етапом формування конкурентної переваги організацій 

індустрії гостинності є четвертий, забезпечує етап. Сутність етапу полягає 

в тому, що реалізація ключових напрямків діяльності забезпечують готелі 
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відмінні компетенції, які характеризують специфіку та особливості споживчого 

пропозиції. Результатом реалізації програм досягнення конкурентних переваг 

є придбання готелем стратегічно значимих активів. Посилення конкуренції на 

ринку готельних послуг не дозволяють готелям використовувати традиційні 

стратегії або методи просування послуг по відношенню до споживачів. Виникає 

необхідність розробки нових програм і генерування нових ідей із залучення 

й утримання клієнтів [1, 5]. 

Комплексний підхід до управління конкурентоспроможністю організацій 

готельної індустрії базується на пошуку і використанні ув’язнених в існуючому 

бізнесі додаткових можливостей для виробництва нових послуг. При цьому 

існуючі послуги залишаються в центрі уваги бізнесу, а нові з’являються, 

виходячи з тих можливостей, які укладені в освоєному ринку, використовуваної 

технології або в інших сильних сторонах діяльності готелю [2, 3, 4]. 
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Ринок туристичного бізнесу та ситуація на ринку праці загалом диктує 
нові умови та правила гри. Саме тому нині, формуючи ефективну професійну 
команду, керівник туристичного підприємства звертає увагу не лише на 
наявність диплому, що підтверджує високий рівень майбутнього співробітника, 
але й на володіння ним різноманітними універсальними навичками. Так, 
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конкурентоздатний фахівець туристичного бізнесу повинен володіти 
різноманітними універсальними навичками, зокрема, здатністю креативно 
мислити й управляти часом, швидко адаптуватись до нових умов, ефективною 
міжкультурною комунікацією, вмінням проектування, нетворкінгу та 
інноваційними інструментами тощо.  

Ситуація на ринку туристичного бізнесу вимагає від особистості 
всебічного розвитку. Переконані, саме універсальні компетенції є найваж-
ливішою родзинкою сучасного конкурентоздатного фахівця. Зазначимо, що 
ЮНЕСКО та Європейська комісія виділили вісім основних навичок, якими 
потрібно володіти успішним фахівцям, серед яких важливо виокремити 
адаптивність або гнучкість, дипломатичність і тактовність, базові математичні 
знання, здатність до навчання майбутніх фахівців-туризмознавців.  

Аналізуючи ринок туристичних послуг країн ЄС зазначимо, що 
модернізація методів і технологій для розкриття й використання людських 
ресурсів під час підготовки майбутніх менеджерів та у процесі здійснення ними 
професійної діяльності відбувається за алгоритмом поєднання відповідних 
компетенцій. Де поняття Soft skills (універсальні навички: професійні, 
міжособистісні та внутрішньо особистісні, що забезпечують успішність 
професійної діяльності) протиставляють Hard skills (тобто спеціальним 
вузькопрофесійним навичкам). Зауважимо, що вузькоспеціальні навички 
ефективні тільки для вирішення типових професійних завдань, тоді як 
універсальні – забезпечують швидку адаптацію до нових реалій часу, нових 
викликів та умов, формують навички критичного мислення.  

Аналізуючи кращий зарубіжний досвід, слід виокремити декілька моделей 
Soft skills фахівця. Так, до прикладу, у Великобританії освітня платформа 
SkillsYouNeed виокремлює такі, як: персональні звички (тайм-менеджмент, 
саморозвиток, управління емоціями, самоорганізація, спортивні тренування, 
ефективний сон) та інтерперсональні (ефективна комунікація, робота у команді, 
ведення переговорів, конфлікт-менеджмент, лідерські здібності). 

У свою чергу Німецька хвиля відзначає комунікативні та управлінські 
таланти, а саме: ораторське мистецтво, вміння переконувати, лідирувати, 
управляти, робити презентації, знаходити підхід до людей і вирішувати 
конфліктні ситуації. 

Серед важливих універсальних навичок менеджера, значну роль на ринку 
туристичних послуг в Угорщині відводять інтегральній компетенції. 
Розглянемо більш детальніше. До поняття інтегральної компетенції фахівця 
відносять володіння навичками стратегічного планування, цілепокладання, 
мотивації, тіімбілдингу, емоційної та комунікативної компетентності.  

Компанія Forbes виокремлює такі найважливіші універсальні навички як: 
комунікативну компетентність, креативність, написання якісних текстів, досвід 
роботи в команді, технологічні компетентності та реінжирингу. 

Цікаво, що на економічному форумі в Давосі ще у 2016 році було 
сформовано та затверджено звіт про майбутнє професій, де визначили відповіді 
запотребовані навички фахівців. Зокрема: комунікативна компетентність, 
здібності комплексного вирішення проблем, креативності, конгнітивної 
гнучкості та критичного мислення. 
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У контексті вищезазначеного, переконані, що сучасні умови 

перезавантаження індустрії туризму потребують підготовки конкуренто-

спроможних фахівців, які прагнуть реалізовувати та використовувати 

особистісний потенціал; брати на себе відповідальність за результати 

професійної діяльності; не боятися помилок, вміти вчитися на них; пізнавати 

все нове і нове, шукати потреби і можливості навчання; саморозвиватись, 

самовдосконалюватись та самореалізовуватись; діяти рішуче, швидко приймати 

рішення, які базуються на пізнанні самого себе й майбутньої професійної 

діяльності; створювати позитивний імідж; бути ініціативним, креативним, 

інноваційним; володіти високими комунікативними і організаторськими 

здібностями; уміти управляти стресами й конфліктами, досягати успішності. 

Забезпечення конкурентоздатності на ринку праці майбутніх фахівців 

індустрії туризму зумовлює потребу модернізації методів і механізмів для 

розкриття та використання людських ресурсів. При цьому традиційні методи 

навчання не спроможні повною мірою задовольнити потреби студентів, що 

визначає необхідність упровадження інноваційних методів у відповідний 

навчальний комплекс. Потреба впровадження нових методів, форм і засобів 

викладання навчальних дисциплін детермінована не лише динамікою 

інформаційного простору (освітній процес запізнюється в плані інформування 

студентів про швидкі зміни в наукових відкриттях), і навіть не стільки 

перманентною технологізацією дидактичних засобів (комп’ютерні технології 

реклами, маркетингу, політичних маніпуляцій тощо не можуть конкурувати за 

якістю впливу на когнітивну сферу людини з освітніми технічними системами), 

а, перш за все, зміною самої особистості студента (постмодерний тип людини 

не задовольняється класичними й некласичними підходами до її інформування, 

навчання, виховання та розвитку), запровадження в навчальний процес 

сучасних практико-зорієнтованих технологій. 

Найбільш дієвою формою осмислення та впровадження новітніх 

технологій підготовки майбутніх фахівців туристичного бізнесу є інноваційні 

навчальні програми. Зокрема, «Засади формування конкурентоздатних фахівців 

в сфері туризму», «Тайм-менеджмент. Самоменеджмент», «Технології 

лідерства та успішності в сфері туризму», «Кадровий менеджмент в сфері 

туризму» тощо. Сутність запропонованих навчальних дисциплін полягає 

у реалізації компетентнісного підходу та двостороннього процесу взаємодії 

викладача і студентської групи, який впливає на результат і забезпечує 

реалізацію взаємопов’язаних процесів: навчання – групова динаміка – розвиток 

особистості. Звернемо увагу, що під час викладання вищезазначених 

навчальних дисциплін використовуються інноваційні методики та інтерактивні 

технології навчання засновані на концепції розвивального навчання (у контек-

сті компетентнісного та особистісно орієнтованого підходу), що інтенсивніше 

спираються на активну пізнавальну позицію та розвиток критичного мислення.  

Концептуально важливим є й те, що таке навчання спонукає студентів до 

ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах навчальної 

діяльності, передбачає не отримання, а здобування, створення, конструювання 

компетентностей самим студентом, що значно підвищує його ефективність та 
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результативність.  Передбачає формування нових знань, позитивних цінностей, 

нових умінь і навичок, нових підходів до реалізації особистісного потенціалу 

майбутніх фахівців індустрії гостинності та активізації можливостей, 

здібностей, професійних знань, умінь і навичок, професійного розвитку; сприяє 

самовдосконаленню, вдосконаленню й поглибленню здобутих знань, умінь 

і навичок; набуттю інноваційних навичок; напрацюванню особистісних 

стратегій майбутньої професійної діяльності та досягнення успішності; 

розвитку навичок творчого прийняття управлінських рішень тощо. 

Підсумовуючи вище зазначене підкреслимо, що в процесі навчання 

і формування універсальних конкурентоздатних фахівців туристичного бізнесу, 

які прагнуть відповідати вимогам сучасного європейського ринку праці 

необхідно розвивати такі Soft skills, як: лідерство, самоменеджмент, ефективна 

комунікативна компетентність, інтегральна компетентність, емоційна 

компетентність, навички стрес-менеджменту, гнучкість, орієнтація  на клієнтів, 

уміння формувати власну думку та приймати рішення, навички менеджменту 

проектів, критичне мислення, навички тіімменеджменту, креативність та 

підприємницьку компетентність (від нетворкінгу до основ фінансової 

грамотності, розробки інвестиційних проектів, стартапів). 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

The modern hospitality industry, formed under the influence of globalization 

and integration processes, actualizes the dependence of the prosperity of national 

systems on the formation of competitive industries that play the role of multipliers of 
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economic development in individual territories and the economy as a whole. At the 

same time, it became obvious that different spheres of activity need their own 

principles of maintaining and developing competitiveness, considering their features. 

Acting as a complex multifunctional phenomenon, tourism is one of the most 

effective intersectoral industrial complexes. Proportional development of all its 

components will act as a catalyst for comprehensive economic and social growth of 

the region, will promote investment, search for alternative ways out of the crisis [2]. 

Hotel enterprises are the material basis of the tourism industry and have a huge 

potential for sustainable income in the state budget. Effective development of hotel 

enterprises is a strategically important area for tourism. As an element of infrastructure, 

the hotel industry reflects the arrangement of social space within the city, cultural and 

business facilities, and production. The activity of hotel enterprises helps to strengthen 

ties, turning them into a system of integration processes with the implementation of 

socio-cultural exchange, with the development of a culture of knowledge. 

In addition, accommodation services are a system-forming element of the 

tourism industry, which gives reason to say – they can generate a multiplier effect on 

related sectors of the national economy. This is confirmed by the fact that up to 68% 

of all income from tourism and up to 65% of all employed in the global tourism 

industry is accounted for by accommodation [2]. 

It should be noted that the domestic market of hotel services is characterized 

not only by insufficient number of hotels, but also by the limited number of their 

types, lack of appropriate infrastructure, which, in turn, affects the level of service. In 

addition, such international brands as Radisson, Hyatt International, Rixos entered the 

Ukrainian market, which further exacerbated the problem of low competitiveness of 

hotel enterprises. 

That is, taking into account Ukraine’s desire to consistently integrate into the 

world economic community, the urgent task for the domestic hospitality market is to 

find strategic guidelines to increase competitive advantages that will better meet 

consumer needs, improve service and, consequently, form the necessary level of 

competitiveness. 

Effective operation is possible due to competitive advantages. Increasing 

competitiveness applies to all levels of the hierarchy: products and services, industry, 

region, and the state, but the competitiveness of the enterprise becomes especially 

important. Despite the large number of factors that affect the competitiveness of the 

enterprise, its ability to produce quality products or services and create favorable 

conditions for their promotion on the market remains decisive. 

The desire of hotel enterprises to achieve commercial success necessitates the 

need to increase the competitiveness of services provided by comprehensively 

solving the problem by improving the activities of all hierarchical units and 

departments of the hotel. This opinion is confirmed in the research of IV Bagrova and 

OG Nefedova, who believe that preference should not be given to individual factors, 

as the components of competitiveness form this state as a whole, and failure to take 

into account individual components may reduce the capabilities of the enterprise [3]. 

The market of hospitality services is open and competitive, puts significant 

pressure on the hotel industry, forcing it to constantly improve the quality of its 
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services [4, p. 123]. In view of this, one of the most important areas of hotel 

management is the search for effective strategic solutions to ensure the 

competitiveness of services. 

Providing competitive services is the most important factor in ensuring the 

survival of the hotel in the changing market conditions and its further effective 

development. It should be noted that in Ukraine per 1 thousand population the 

number of hotel rooms is 2, in Kyiv – 6, in Europe – 14-18. 

According to various estimates, the city of Kyiv needs another 12-15 thousand 

hotel rooms. Of the 8,700 rooms in the capital’s hotels, only 3% meet international 

standards. At the same time, the cost of hotel services in Kyiv ranges from $ 160 to 

$ 470 per night, and it is constantly growing (it should be noted that the occupancy of 

hotels of all categories is about 60%, and in the segment of «four and five stars» 

sometimes reaches 72%). That is, prices are often higher than the European average, 

and the level of service is mostly lower [2]. 

Due to the decline in purchasing power, consumers today carefully choose the 

hotel, giving preference to establishments with a proper level of service and 

a reasonable price for services. Thus, the problem of competitiveness of hotel 

enterprises has sharpened, and its solution requires all market participants to actively 

seek appropriate ways and methods. This is what determines the interest of hotel 

enterprises in the results of their activities, strengthens the desire to increase their 

competitiveness. Therefore, the search for strategic approaches to increasing 

competitiveness is necessary to strengthen market positions and profitable activities. 

One of the main directions of formation of strategic competitive advantages in 

the hotel business is the provision of higher quality services compared to competing 

counterparts. Studies conducted in several countries have shown that in hotel 

complexes that pay little attention to quality, up to 60% of the time can be spent on 

correcting errors in poor service [4, p. 231]. 

Competitiveness of the enterprise is reached at productive and faultless work in 

the market, reliable reputation. An enterprise that operates in a market for a long 

period of time has significant competitive advantages over an enterprise that only 

enters that market or operates in it for a short period of time. 

It should be understood that to ensure the competitiveness of the hotel business 

it is necessary to: conduct research on the formation of the principles of hotel 

business management; application of scientific approaches in the process of 

development and decision-making; orientation of hotel business development on 

innovations; formation of the price level and quality of services [4, p. 219]. 

The main recommendations for solving problems in the field of 

competitiveness of hotel services are: 

1) development of organizational and economic mechanism of territorial 

quality management of hotel services; 

2) formation of a unified system of state quality control of these services; 

3) introduction of international standards and other normative documents into 

the practice of hotel management; 

4) the organization of the system of training and advanced training of 

personnel on the management of the hotel industry. 
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Thus, the main goal of the hotel industry is to achieve competitive advantages 
in the long run, which will provide a high level of profit and stable economic growth. 
The development of market relations, the acquisition of enterprises in the hotel 
industry that provide competitive services, the right to enter the hotel market require 
constant improvement of approaches to strategic management. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Анісімова О.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в процесі 
адаптації до світового ринку. Наукові записки. Серія «Економіка». Острог : Острозька 
академія, 2018. 398 с.  

2. Бабанчикова О.А. Управление конкурентоспособностью гостиничного 
предприятия: теория и практика. URL: http://rguts.ru/files/electronic_journal/number18/1.doc 
(дата зверення: 2.02.2020). 

3. Багрова І.В. Нефедова О.Г. Складові та фактори конкурентоспроможності. Вісник 
економічної науки України. Київ. 2019. № 1(11). С. 11–16.  

4. Кузнєцова Н.М. Нездоймінов С.Г. Регіональний вимір розвитку туристичного та 
готельного бізнесу : [монографія]. Одеса : Астропринт, 2010. 256 с  

 
 
 

Толок Г. А., кандидат технічних наук, доцент,  
доцент кафедри готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу, 
Коваленко О., магістрантка,  

кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,  
Київський національний університет культури і мистецтв, 

Київ, Україна 
 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Розвиток сучасної готельно-ресторанної сфери відбувається в тісній 
кореляції із зовнішніми глобальними процесами, які протікають у світовому 
господарстві. Індустрія гостинності має невичерпний потенціал для прогресу, 
вносить вагомий вклад в економіку країн, забезпечує масштабні інвестиції 
у туристично-привабливі регіони, і саме люди визначають сутність 
і ефективність бізнесу, та є ключовим ресурсом будь-якої організації. Через 
підвищення ролі персоналу у сфері готельно-ресторанного господарства, 
принциповими змінами у змісті праці, викликаними застосуванням нової 
техніки, технологій і методів виробничої діяльності, суттєво зріс інтерес до 
персоналу. Нематеріальний характер послуг зумовлює значну залежність якості 
обслуговування від суб’єктивних факторів, тобто особистих якостей задіяних 
категорій персоналу: керівників, адміністраторів, працівників служб прийому 
і розміщення, служб харчування тощо. У зв’язку з цим актуальним завдання 
є постійне удосконалення процесів управління персоналом у цій сфері.  

У широкому розумінні необхідно глобалізувати сферу управління 
людськими ресурсами, із залученням нового капіталу, людських та виробничих 

http://rguts.ru/files/electronic_journal/number18/1.doc
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ресурсів. Також, важливою необхідністю є запозичення досвіду управління 
персоналом інших країн. Так, застосування нових управлінських схем, які 
відповідали б технології гостинності та загальновизнаним міжнародним 
стандартам – ISO 9001, ISO 14001, ISO 9004-2-15 викликана необхідністю 
покращення якості надання послуг. 

Процес управління персоналом традиційно включає дев’ять основних 
напрямків діяльності:  

– кадрове планування, здійснюване з урахуванням потреб підприємства 
готельно-ресторанного бізнесу та зовнішніх умов;  

– пошук і відбір кадрів;  

– адаптація нових працівників;  
– аналіз роботи та нормування праці;  
– система стимулювання праці;  
– навчання та розвиток, яке покликане збільшити потенціал 

працівників, їхній внесок у досягнення цілей;  
– оцінка виконання: порівняння результатів роботи з наявними 

стандартами або з цілями, встановленими для конкретних посадових позицій;  
– внутрішньо-організаційні переміщення працівників: підвищення 

і пониження в посаді, переміщення, що відображають цінність співробітників 
для конкретного підприємства;  

– формування і підтримка організаційної культури: традицій, порядків, 
норм, правил, стандартів поведінки і цінностей, що забезпечують ефективне 
функціонування. 

З огляду на це необхідно розробити такі концептуальні підходи до 
управління персоналом, які б забезпечили комплексне розв’язання проблем, що 
стосуються різних його аспектів. Концепція управління персоналом підпри-
ємства – це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення 
сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління 
персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму 
її реалізації у конкретних умовах функціонування підприємств. 

Таким чином, управління персоналом є складним і складовим компонентом 
управління організацією. Складним тому, що люди за своїм характером 
відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів 
управління. Вибір стратегії управління персоналом визначається реальними 
умовами роботи підприємства, з врахуванням яких можна вибирати такі стратегії: 

– стратегію економії затрат на персонал. Суть цієї стратегії полягає 
в тому, що при покрашенні економічної кон’юнктури залучають додаткову 
кількість працівників і звільняють їх за умов її погіршення; 

– стратегію узгодження прогнозів потреб персоналу з планами розвитку 
організації; 

– стратегію забезпечення підприємства висококваліфікованим персоналом; 

– стратегія додаткових вкладень не тільки в підготовку і розвиток 

персоналу, а й у створення умов для раціонального його використання. 

Визнано, що у сучасному менеджменті підприємств сфери туристичного 

та готельно-ресторанного господарства все більшого значення набувають 

мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення 
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оптимального використання їх ресурсів, мобілізації наявного кадрового 

потенціалу. Основна мета процесу мотивації ґрунтується на отриманні 

максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дає 

змогу підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності 

туристичних підприємств зокрема.  

В Україні проблеми мотивації персоналу були і залишаються в центрі 

уваги. Адже фахівці одного рівня, які працюють у різних підрозділах, отримують 

неоднакову винагороду; неоднакова заробітна плата співробітників одного рівня; 

система оплати праці непрозора та має велику кількість складових, що значно 

ускладнює процес розрахунку. Більшість підприємств індустрії гостинності 

зацікавлені сплачувати своїм співробітникам лише мінімальні оклади, а не 

змінювати їх відповідно до розвитку світового ринку праці. 

В умовах ринку обов’язково повинна бути залежність оплати 

індивідуальної праці від показників роботи підприємства. Механізм 

матеріального стимулювання повинен будуватися на принципі залежності 

заробітної плати кожного робітника як і від особистого внеску, так і від 

кінцевих результатів роботи колективу. 

Не менш важливими є моральні способи мотивації, що задовольняють 

психологічні потреби працівників через публічне визнання перед керівництвом 

і колективом особистих результатів, навиків, здібностей, знань працівника.  

Для цього використовують: вітання керівництва, грамоти, занесення 

у списки кращих працівників тощо. 

Найкращих результатів досягають комбінуванням моральних і матеріаль-

них стимулів – особисті премії, оплата оздоровчих чи туристичних путівок, 

оплата за навчання чи стажування.  

Таким чином, динамізм внутрішнього та зовнішнього середовища 

вимагає використання інноваційних підходів до управління персоналом, 

базуючись на реальних потребах і можливостях сучасних підприємств індустрії 

гостинності. Їх вмілий підбір та поєднання може забезпечити підприємству 

суттєву конкурентну перевагу на обслуговуваному сегменті ринку. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ SPA-ІНДУСТРІЇ 

 

SPA – (від лат. «Sanus per Aquam», що означає «здоров’я через воду»)  

оздоровчий комплекс процедур з використанням морської, прісної або 

мінеральної води, яка має лікувальні властивості, а також морських водоростей 

і солі, лікувальних грязей і цілющих рослин. Ця послуга є цілим комплексом 

процедур, направлених на оздоровлення організму в цілому і підтримку його 

в необхідному тонусі. Метою SPA-процедур є активізація процесів обміну 

речовин, покращення кровообігу, виведення токсичних речовин і шлаків 

з організму. До того ж, SPA запобігає хворобам, стресам і апатії, сприяє 

релаксації та підтримує психофізичний стан людини.  

На сьогоднішній день ця тема є актуальною, адже попит на SPA – 

процедури невпинно росте як в країнах світу, так і в Україні. SPA дозволяє 

людині відчути релаксацію в умовах глобальної урбанізації суспільства. До 

того ж, зараз дуже популярним є здоровий спосіб життя, а SPA є однією з його 

складових.  

За останні пятнадцять років в світі відбулася справжня «SPA-революція». 

Адже, якщо до 90-х років поняття «SPA» у свідомості пересічного людини 

асоціювалося з групою фінансово недоступних елітних курортів в унікальних 

рекреаційних місцевостях світу, то зараз світове суспільство охопила мода на 

SPA-оздоровлення. Існування стійкого попиту на SPA, що в сотні разів 

перевищував пропозицію, спонукав рекреаційний бізнес «прийти» в осередки 

найвищого попиту – столиці і найбільші міста країн.  

Сучасні трансформації курортних центрів зумовлені, насамперед, зміною 

характеру попиту на лікувально-оздоровчі послуги. Сьогодні модно займатися 

своїм здоров’ям та підтримувати гарну фізичну форму. Саме цьому велика 

кількість людей потребує й відновлювальних програм. Здебільшого це люди, 

які надають перевагу активному відпочинку і часто обмежені в часі. Саме 

споживачі цього сегмента будуть головними клієнтами центрів SPA-індустрії та 

гарантією процвітання лікувально-оздоровчого туризму XXI ст. 

Сьогодні SPA – заклади класифікують на: 

1)SPA – салони і клуби, 
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2)SPA в курортних готелях, 

3)SPA – готелі та готелі зі SPA, 

4)Medical SPA, 

5)Інші SPA. 

Загальна кількість SPA – закладів в світі на 2019 рік налічувала 71600, 

відношення яких спостерігається на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Кількість SPA в світі 

 

На сьогоднішній день спостерігається значна конкуренція на ринку SPA – 

послуг. Можна виділити 10-ку країн – лідерів, які здобули найбільшого 

розвитку цієї індустрії (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Країни - лідери на ринку SPA- послуг в світі 

 

Світовий ринок SPA-послуг дуже молодий, однак, він швидко 

розвивається. У багатьох країнах його обсяг виріс на 100% і більше. Важливою 

тенденцією є також  глобалізація світової SPA-індустрії. В останні роки 

відбувається активний розвиток міжнародних компаній і транснаціональних 
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мереж SPA -центрів: «Hyatt Pure» (65 об’єктів в 25 країнах), «Mandara Spa» 

(70 об’єктів в 20 країнах), «Starwood Spa Collection» (53 об’єкта в 25 країнах) та 

ін. 

Територіальна організація SPA-курортів у світі невпинно ускладнюється 

за рахунок відкриття нових курортних і клубних SPA-центрів. Основу 

територіальної організації SPA-рекреації становить мережа престижних 

оздоровчо-відпочинкових курортів, що стали популярними завдяки унікальним 

цілющим властивостям місцевих природних ресурсів: мінеральних чи 

термальних вод, грязей, клімату тощо. Це, зокрема, курорти Альпійського 

поясу Європи (Швейцарія, Австрія, Франція) та передгірні бальнеокурорти 

Італії, Німеччини, Чехії й Угорщини. 

Лідером серед європейських країн за кількістю й престижністю 

альпійських SPA-курортів є Швейцарія: курортний комплекс SPA-Alpentherme 

у містах Санкт-Моріц, Давос, Кран-Монтана, Лейкербад, Церматт, Інтерлакен, 

Ароза, інші курортні центри Швейцарських Альп. А також не менш 

прославлені французькі Віші, Евіан, Ла-Боль, Кодалі. 

Сучасний ринок туристичних SPA-послуг представлений різними 

моделями, які мають свої особливості. Класифікація сучасних моделей SPA 

будується по культурно-географічній ознаці. Виділяють: 

 американську (процедури, які виконуються у відсутності природних 

курортних факторів і з використанням складного багатофункціонального 

устаткування) 

 французько-італійську (активне використання таласотерапії з метою 

комплексного впливу на організм людини) 

 австрійську (різні види римських терм, басейни, величезні зони 

відпочинку й релаксації з елементами альпійської природи й чистого 

повітря) 

 німецьку  (використання водного середовища у вигляді ванн, басейнів, 

душів Віші та Шарко, гідротерапії по Кнайпу) 

 східну (підхід до психічного або фізичного здоров’я людини у вигляді 

комплексного впливу на всі органи почуттів – зір, нюх, слух,  смак 

і тактильні почуття) 

 слов’янську (російське SPA» – різні види бань, купелей і інших способів 

термічного й масажного впливу на організм людини) 

На думку експертів, новітні SPA-технології визначатимуть завтрашній 

день рекреаційного бізнесу. На міжнародних конгресах з лікувально-

оздоровчого туризму відзначається важливість розвитку цього виду туризму 

для сучасного суспільства, адже постіндустріальна цивілізація ХХІ ст. активно 

переходить до сповідування філософії «wellness». 

Важливою тенденцією є глобалізація світової SPA-індустрії. Одне 

з основних її проявів – активний розвиток міжнародних компаній та 

транснаціональних мереж спа-центрів: «Hyatt Pure» (65 об’єктів 

у 25 країнах), «Mandara Spa» (70 об’єктів у 20 країнах), «Starwood Spa 

Collection» (53 об’єкта в 25 країнах) та ін.  
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Разом з тим, у сучасній світовій SPA – індустрії паралельно з розвитком 

глобальних SPA-мереж відзначається динамічний розвиток малого і середнього 

бізнесу, функціонування значної кількості малих підприємств, що мають 

обмежені фінансові можливості для інноваційної та маркетингової діяльності, 

але відрізняються виключно гнучким характером реагування на зміни 

кон’юнктури ринку, орієнтацією на конкретні цільові сегменти. Широка 

мережа таких малих підприємств забезпечує доступність відповідних послуг 

для масового споживача 

З огляду на світові тенденції розвитку SPA-індустрії можна виокремили 

ті, що стосуються SPA-центрів при готельних підприємствах. Актуальними 

серед них стають впровадження приватних та гейм SPA-послуг; розширення 

спектру послуг бюті зони та впровадження у роботу центрів SPA-капсул; 

розширення спектру послуг оздоровлення за рахунок зміни специфікації SPA-

центру загальної спрямованості на медичний SPA-центр; розробка та 

впровадження дитячого SPA та медичного SPA. 

Отже, з початку 90-х років ХХ століття почалася світова «SPA-

революція». Сьогодні попит на лікувально-відновлювальні послуги невпинно 

росте у світлі популяризації здорового способу життя та догляду за 

зовнішністю. На базі основної класифікації світового SPA базується 

формування різного роду SPA-підприємств. Ринок туристичних SPA-послуг 

представлений різними моделями, які мають свої особливості. Класифікація 

сучасних моделей SPA будується по культурно-географічній ознаці, за якою 

виділяють американську, французько-італійську, австрійську, німецьку, східну 

й слов’янську моделі SPA. А формування сучасних тенденцій розвитку SPA-

центрів відбувається у відповідності з потребами споживача, наявності 

ресурсної бази курортів та підприємств різних країн світу, особливості 

культури їх обслуговування та кваліфікованого персоналу. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

Одним з головних завдань в даний час залишається визначення основних 

тенденцій його розвитку, які посприяють безперервному розвитку інноваційної 

діяльності. Останнім часом окремі аспекти інноваційного розвитку сфери 

ресторанного господарства та оцінювання ефективності інноваційної політики 

підприємств цього виду діяльності висвітлювалися у працях Г. П’ятницької, 

О. Григоренко, О. Борисової [1]. 
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Головною метою статті є розкриття інновацій з точки зору пропозиції 

(продукту/послуги), дослідження теоретичних положень щодо інноваційних 

ідей ресторанного бізнесу. 

Одним з показників, що характеризують розвиток ресторанного 

господарства, є кількість підприємств. За даними Державної служби статистики 

України, в 2017 році налічувалося 49950 закладів ресторанного господарства, 

в порівнянні з 39920 в 2010 році. Згідно з даними, число ресторанних 

підприємств в Україні стрімко збільшувалося в період 2011-2016 років.  

 
Рис. 1. Кількість закладів ресторанного господарства в Україні [2]. 

 

Основним елементом, що показує розвиток ресторанного ринку, 

є систематично зростаючий дохід. Дохід ресторанних закладів формується 

в основному за рахунок власного виробництва продуктів харчування. Так, 

у 2014 р. обсяг реалізованої продукції (товарів і послуг) закладів з організації 

харчування в Україні становив 17 596,6 млн. грн., що на 12,2% менше 

порівняно з 2013 р. Проте вже в 2015 р. закладам ресторанного господарства 

вда- лося пристосуватися до нових умов зовнішнього середовища та підвищити 

рівень обсягу показника на 21,2% порівняно з 2014 р. [3]. 

Сильна конкуренція на ресторанному ринку заохочує власників закладів 

розвивати не тільки базові стратегії і стиль роботи закладів, а й продумувати 

деталі, які додадуть унікальності і ексцентричності підприємству. Новаторство 

є важливим аспектом сучасного бізнесу. Швидкі зміни в перевагах 

і очікуваннях клієнтів значно впли вають на ресторанну індустрію.  

Інновацій в ресторанному бізнесі в основному можна домогтися шляхом: – 

додавання нових дій; – зв’язування дій новими способами; – зміна однієї або 

декількох сторін, що виконують будь-які дії. 

Найбільш перспективною галуззю для розвитку інноваційною діяльності 

є галузь ресторанного господарства. Цьому сприяють висока динаміка росту 

і якісні зміни в розвитку ринків послуг підприємств ресторанного господарства. 

Інноваційні процеси в сфері ресторанного господарства в нашій країні, 

пов’язані з нововведеннями в системі товароруху, перебудовою оптового 

ланцюга, інноваціями в роздрібній торгівлі і маркетингу взаємовідносин 

з покупцями. 

Індустрія ресторанного господарства за останні роки зазнала значних змін 

завдяки інноваційним технологіям в обслуговуванні, новим моделям 
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в управлінні персоналом, кулінарним інноваціям та в інших аспектах діяльності 

ресторанного господарства. Важливим аспектом для забезпечення 

продуктивності та прибутковості закладів ресторанної сфери 

є відслідковування поточних тенденцій та прогнозування майбутніх потреб 

галузі.  

Ця проблематика дуже часто розглядається як практиками, так 

і теоретиками у сфері організації ресторанного бізнесу. Багато представників 

цієї сфери готові запропонувати значну кількість інноваційних ідей наведено 

нижче у рис.2. 

 

 
Рис. 2. Інноваційні ідеї у сфері організації ресторанного бізнесу 

(укладачі згідно літератури [4]). 

 

Саме В. А. Привалов та А. Н. Казак, а також в  Японії розглядають 

впровадження у ресторанний бізнес вітрини з муляжами страв меню. Муляжі 

страв і продуктів – потужний психологічний інструмент впливу на 

підсвідомість людини, що збуджує апетит.  

Світ Artificial Intelligence Technology безперервно розвивається 

і найсміливіші фантазії можуть стати реальністю вже в найближчому 

майбутньому, що зробить значний крок у розвитку ресторанної сфери. 

Інноваційні процеси в сфері ресторанного господарства в нашій країні, 

пов’язані з нововведеннями у системі товароруху, перебудовою оптового 

ланцюга, інноваціями у роздрібній торгівлі і маркетингу взаємовідносин 

з покупцями, на відміну від розвинених країн світу, які вже пройшли цю стадію 

розвитку. 

NFC мітки – це рішення, яке автоматизує контроль за пересуваннями 

офіціантів, і є хорошим інструментом для оцінки їх роботи. 
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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 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.  

Ці мітки дозволяють проаналізувати робочий день офіціанта, а виконують 

такі функції, як: Автоматичний облік змін і робочого часу. Необхідний для 

складання зарплатних відомостей; Відстеження пересувань. Скільки часу він 

проводить в залі і чим він в цей час займається; Швидкість реакції на виклик. За 

скільки часу офіціант реагує на виклик і підходить до столу; Статистика 

ведення столів. Частота викликів офіціантів, і час обробки замовлень. 

З цією системою можна знати як швидко реагують офіціанти на виклик, 

скільки часу проводять біля столика, за скільки часу приносять замовлення, 

скільки тривала робоча зміна (з урахуванням перекурів і тд). Глобально буде 

видно які столи і обсяги обробляє кожен офіціант, і можна збалансувати 

кількість офіціантів в залі / на зміні. Навантаження на офіціантів буде 

розподілена рівномірно, не буде простоїв / запар, і офіціантам ніщо не завадить 

забезпечувати сервіс вищого рівня. 

Спостереження показують, що більшість інновацій, які відбуваються 

в закладах ресторанного господарства, пов’язані з меню, яке є ключовим 

компонентом, що спонукає потенційних клієнтів відвідати заклад. Крім того, 

варто відзначити, що окремі заклади, що працюють в великих обласних центрах 

(Київ, Харків, Одеса, Львів) більш часто вносять інноваційні зміни. В деяких 

закладах меню змінюється кілька разів на рік, представляючи нові сезонні 

продукти, а також створюють нові страви, покращують щось в меню, іноді 

створюють щось інше. 

Вони можуть розширити пропозицію страв, приготованих з інгредієнтів, 

які сприймаються гостями (такі як цільнозернові крупи, органічно вирощена 

їжа, з низьким вмістом енергії і з низьким вмістом жиру, безглютенова їжа та 

інші корисні харчові продукти) [5]. 

Отже, сучасні інновації у ресторанному бізнесі направлені на: 

забезпечення максимальної зручності гостям, підвищення якості сервісу, 

поліпшення організації роботи ресторану та істотну економію витрат на робочу 

силу. Ми можемо стверджувати, що найбільш перспективною галуззю для 

розвитку інноваційною діяльності є галузь ресторанного господарства. Цьому 

сприяють висока динаміка росту і якісні зміни в розвитку ринків послуг 

підприємств ресторанного бізнесу.  
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РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛГІЇ : НОВИЙ КАВОВИЙ ТРЕНД «СЕЛФІЧІНО»  

ТА НАЙКРАЩА КАВЯРНЯ ЛЬВОВІ 

 

У Львові відкрили кав’ярню  SelfieCoffee, в якій готують каву з портретами 

клієнтів на піні – «селфічино». Це новий кавовий тренд : кілька місяців тому 

каву з портретами почали варити в Лондоні. 

Для приготування «селфікави» бариста отримує від клієнтів фото 

з допомогою будь-якого месенджера на смартфоні, фото сканує спеціальний 

апарат і переносить його на молочну піну кави, використовуючи їстівний 

харчовий барвник. Процес триває приблизно 4 хвилини [1]. 

Кава з портретом з піни – «селфічіно» – тепер можна випити у Львові. 

Заклад SelfieCoffee Lviv відкрився 10 лютого за адресою вул. Петра Дорошенка, 

1, але вже є популярною серед кавоманів й шанувальників так званої 

«селфіманії». 

Бажання дивитися на себе – це природна потреба людини. Тому що, всі ми 

себе любимо і хочемо мати прекрасний вигляд. Селфі несе в собі як позитивні, 

так і негативні моменти. Серед позитивних моментів: що людина спостерігає за 

своїми змінами, отакий я був у 20, такий у 30 і так далі. Знов-таки, люди, які 

показують свої досягнення – ось я важив 70 кг, ось я вже 50, – це також 

прекрасно. Тобто селфі, як таке не є загрозою для людини. Інша річ, якщо це 

переходить у якусь манію. 

Отже, завдяки кав’ярні SelfieCoffee, львівяни 

можуть пропонувати, ще більший асортимент 

кавових напоїв, для своїх гостей міста та туристів. 

Мабуть, у багатьох людей Львів асоціюється з 

кавою. Як і в інших туристичних містах, у Львові є 

 безліч різних кав’ярень та ресторанів, але зазвичай 

вибір місцевих та туристів відрізняється, адже 

гостям міста хочеться цікавих незвичних 

концепцій, а мешканцям - просто чогось смачного.  
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У Львові 21-го вересня на проспекті Свободи львів’яни та гості міста 

святкували Lviv Coffee Festival. За традицією на фестивалі проводили 

чемпіонати. На завершення кавового свята серед кав’ярень Львова обрали 

найкращу : у попередньому році нею стала «Вірменка». Про це повідомляє 

прес-служба ЛМР. 

У номінації  «Кава в джезві» нагороду отримала кав’ярня Dominicanes / 

Домініканес, у номінації «Кава з собою» – Rocket Espresso, SVIT KAVY стала 

найкращою серед «Еко-кав’ярень». У номінації «Кава з історією» перемогла 

Вірменка, а у номінації «Кава і до кави» – SHOco.2.kurbasa.  Також велофани та 

кавомани вже традиційно проїхали Веломилю вулицями Львова, щоб попити 

кави на площі Музейній.   На рис. 1, наведено результати інтернет-голосування.  

 

 

 
 

В інтернет - голосуванні приймало 1291 осіб.  Голосування за найкращу 

кав’ярню року відбувалось в декілька етапів. Кавомани могли проголосувати за 

улюблену кав’ярню на сайті, у мережі Facebook та бюлетенями у кав’ярнях. 

Також заклади оцінював таємний експерт. 

У загальній структурі результату голосування на сайті становило - 25%, у 

Facebook - 10%, голос таємного експерта - 10%, і , найвагомішою була частка 

голосування бюлетнями - 55%. 

Цього року таємним експертом був Ales Pospisil з European Coffee Trip. 

Ales найбільший бал віддав кав’ярні «Svit Kavy» на площі Ринок. Загальна 

структура голосування наведена у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Загальна структура голосування «Найкраща кав’ярня 2017 року» у Львові 

 

№ Кав’ярні міста Сай

т 

Fb Експе

рт 

Бюлетн

і 

Загальний 

бал 

1 «Black Honey» 30 89 10 289 418 

2 «Blackwood - Coffee & 

Burger» 

85 73 7 124 724 

3 «Rocket Espresso» 137 68 5 205 415 

4 «Saturdays Coffee» 222 24 2 147 295 

5 «SHOco» 35 20 3 163 221 

6 «Svit kavy» 76 123 12 400 611 

7 «Вірменка» 351 247 6 892 1496 

8 «Домініканес» 8 11 8 193 220 

9 «Львівська 

Мануфактура Кави» 

34 24 4 158 220 

10 «Мазурек» 20 5 1 58 84 

11 «Світ кави» 253 184 11 768 1216 

12 «Штука» 40 31 9 313 292 

 

На Фестивалі кави у Львові нагородили найкращу кав’ярню 2017-го року 

«Вірменка», де загальний бал становить 1496 голосів [3]. Друге місце серед 

голосування «Найкраща кав’ярня 2017 року» у м. Львів посіла саме кав’ярня 

«Світ кави» де отримала 1216 голосів. А особливу увагу звернув на дану 

кав’ярню експерт.  

Отже, з вище описаного можемо стверджувати, що цього року на 

фестивалі «Найкраща кав’ярня міста» може приймати участь, ще більш нові 

кав’ярні, які відкриваються у Львові, де своєю креативністю, розвитком у даній 

галузі дивують гостей та туристів міста. 
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Видавничий центр КНУКіМ 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, 

виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №4776 від 09.10.2014. 


